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O processo de transferência de competências para os municípios, no que à educação diz respeito (Lei 
50/2018 de 13 de agosto), se configura um desejável esforço de descentralização, suscita, por outro lado, 
questões quanto ao evoluir do processo, à capacidade de resposta necessária face a novas responsabili-

dades, às expectativas e anseios que virão ou não a concretizar-se.
É, também, legítimo o temor de que possam aumentar as assimetrias quanto à qualidade do serviço 

educativo em função de opções estratégicas e particularidades do território e questiona-se a eventual par-
tidarização de decisões e diminuição de autonomia das escolas.

Uma maior inserção local dos projetos educativos e sua conjugação com dinâmicas endógenas – cultu-
rais, sociais, económicas – são virtualidades apontadas como expectáveis.

Seja qual for o ângulo sob o qual se analise esta problemática, é evidente a sua atualidade pela expres-
são que necessariamente terá na vida das comunidades.

Importante se torna, por isso, ouvir vereadores da educação, associações de pais, diretores de escolas, 
juristas, sociólogos…numa abrangência de perspetivas que sempre foi tradição da nossa revista.
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João Luís Nogueira
Diretor Geral

140 anos e, até agora, quase nada...

O poder 
municipal
e as escolas:

Tudo começou há quase 200 anos 
e vai-se a ver está quase tudo igual 
no que diz respeito às competências 
do poder municipal no capítulo da 
educação. Porquê? Alguns dizem 
que a culpa é dos ciclos eleitorais, 
que condicionam as políticas dos 
autarcas. Será?

As políticas municipais de educa-
ção, nomeadamente com respostas 
diferenciadas em função das cara-
terísticas e das necessidades próprias 
dos vários territórios, ganham impor-
tância na agenda das prioridades dos 
municípios portugueses. Será que é 
verdade?
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É admitido por todos que a transfe-
rência de competências na área da 
educação para os municípios só traz 
vantagens, porque o poder autárquico 
está mais no território e as crianças têm 
um grande envolvimento com as comu-
nidades.

Em Portugal, as responsabilidades 
do município com a educação come-
çaram com o regime liberal; com a 
reforma de 1882, transferindo para os 
municípios as questões da construção e 
manutenção das escolas, a realização 
de cursos de alfabetização, a nomea-
ção e salários dos professores, a atribui-
ção de subsídios aos alunos. 

Os municípios passaram a ter pode-
res ao nível do controlo sobre os profes-
sores, na fixação de horários escolares 
e matrículas. O Governo detinha todas 
as competências pedagógicas, curri-
culares e inspetivas, subsidiando 50% do 
valor das construções escolares, o que 
nem sempre aconteceu, tal como hoje 
é receio dos municípios.

Mais tarde, durante o Estado Novo, 
as autarquias perderam a autonomia 
administrativa e financeira que hoje 
conhecemos, e estes órgãos estavam 
totalmente dependentes do centralismo 
do regime. Assim, qualquer atividade 
que a autarquia quisesse realizar ficou 
dependente da administração central 
para obter algum subsídio, o que dificil-
mente se verificava.

Só em 1986 — quinze anos após a Re-
volução de Abril —  se determina que os 
jardins-de-infância, na dependência do 
município, passariam a integrar a rede 
pública de jardins-de-infância  (cf. FER-
NANDES, António Sousa (2002) – “Territo-
rialização educativa e Conselhos Locais 

de Educação” in Fernandes, Margarida 
et al. (org.) – O Particular e Poder Local e 
Educação: Que Relação?”

Todos asseguram que é fundamental 
serem os atores locais a governarem as 
escolas, através de preocupações, es-
tratégias e medidas adaptadas a cada 
realidade e que a melhor administração 
tem maior sucesso quanto mais os ges-
tores estiverem perto das comunidades 
educativas. 

Assim, o poder local pode e deve ser 
um agente com competências próprias, 
com a partilha das forças sociais, cultu-
rais e económicas da área geográfica 
para apresentar ideias claras quanto 
ao tipo de educação que a favorece, 
dentro das condições regionais e locais, 
em articulação com os vários agen-
tes sociais e culturais. (cf. Fernandes, 
2005, Ferreira,2007, Formosinho, 2010, 
Lima,2009) in https://bibliotecadigital.
ipb.pt/bitstream/ 10198/12762/5/Guerrei-
roATAS-IICICSE_CS2015.pdf

No âmbito do Decreto-Lei nº21/2019, 
de 30 de janeiro, que define as áreas da 
educação a transferir / descentralizar 
para os Municípios, o Governo propôs a 
descentralização de competências para 
as Câmaras Municipais, abrangendo, 
para além da gestão do pessoal docen-
te e não docente, as pequenas repara-
ções nos edifícios escolares e despesa 
de funcionamento, as refeições desde o 
pré-escolar até ao ensino secundário, a 
gestão dos transportes com inclusão dos 
transportes especializados, entre outros,   
e sempre em articulação com os vários 
Agrupamentos e Escolas, Associações 
de Pais e serviços de apoio à comunida-
de envolvente. 

O processo de descentralização na 

área da Educação é encarado por al-
gumas autarquias municipais como uma 
excelente oportunidade para criar mais 
e melhores condições para as Crianças 
e Jovens.

Ainda assim, não se entendem tantas 
resistências a este programa... que leva 
o Ministério de Alexandra Leitão a atirar 
para Março de 2022 o prazo de transfe-
rências das competências da Educação 
com a disponibilização de 61 milhões de 
euros aos municípios.

Das 278 câmaras Municipais do Con-
tinente só 45 câmaras, (16%) assumiram 
todas as responsabilidades transferidas, 
49 câmaras não aceitaram nenhuma 
responsabilidade na Educação nos seus 
concelhos, o que demonstra a perma-
nente politização e partidarização da 
educação no poder local, recorrente 
de políticas erradas nos municípios 
nos investimentos estratégicos para o 
desenvolvimento, na aposta exagerada 
no material, na obra, na construção de 
grandes superfícies, o que tem depau-
perado os orçamentos disponíveis, fican-
do, por vezes,  o imaterial, a educação, 
a cultura, o lazer, o desporto, o patrimó-
nio, ao sabor da insensibilidade política, 
não demonstrando prioridade no investi-
mento das Pessoas/ recursos humanos.

Por vezes, assistimos a verdadeiros 
sectarismos e radicalismos entre a ges-
tão da Educação nas escolas públicas 
e privadas, o que é lamentável tratan-
do-se de projetos com orçamentos com 
dinheiros públicos, só demostrando a 
incapacidade pessoal e política para o 
exercício de funções públicas, de muitos 
dos autarcas em funções.

Temos esperança que a vez da Edu-
cação e Cultura estejam a chegar!•
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PODER LOCAL,
COMUNIDADE
E EDUCAÇÃO

A educação é um direito 
humano fundamental. 
Ter acesso a uma 
educação gratuita e de 
qualidade é um direito 
de todas as crianças.

Segundo o artigo 73º 
da Constituição da Repú-
blica Portuguesa, “todos 
têm direito à educação e 
à cultura”. A maioria das 
pessoas, em Portugal, reco-
nhece este direito como um 
direito fundamental e pilar 
da formação completa do 
indivíduo.

Se é a partir da educa-
ção que podemos mudar 
o mundo, então é o mundo 
que tem a responsabilidade 
de garantir que o acesso à 
educação e à cultura é um 
direito universal.

Segundo a UNESCO, 
por cada ano de escola-
ridade de uma criança, 
pode existir um aumento no 

futuro rendimento individual 
dessa criança em até 10%. 
Significa isto que é a partir 
da escola que mudamos o 
mundo na sua globalidade, 
mas é também a partir da 
escola que mudamos o 
mundo de cada criança. 

No dia 10 de dezembro é 
assinalado pela comunidade 
internacional o “Dia dos Direi-
tos Humanos”, para come-
morar a data da adoção, em 
1948, da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (DUDH), 
por parte da Assembleia das 
Nações Unidas. Ora, o Artigo 
26º da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos destaca 
o direito à educação em três 
aspetos:
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Todos os seres humanos 
têm direito à educação. 
A educação será gratuita, 
pelo menos nos graus ele-
mentares e fundamentais. A 
educação elementar será 
obrigatória. A educação 
técnico-profissional será 
acessível a todos, bem 
como a educação superior, 
esta baseada no mérito.

A educação será orien-
tada no sentido do pleno 
desenvolvimento da per-
sonalidade humana e do 
fortalecimento do respeito 
pelos direitos humanos e pe-
las liberdades fundamentais. 
A educação promoverá a 
compreensão, a tolerância 
e a amizade entre todas 
as nações e grupos raciais 
ou religiosos, e coadjuvará 
as atividades das Nações 
Unidas em prol da manuten-
ção da paz.

Os pais têm prioridade 
de direito na escolha do gé-
nero de educação que será 
ministrada aos seus filhos.

A educação e o ensino 
devem ser assegurados 
pelo Estado, aplicando-se a 
todos os cidadãos através 
de um sistema público de 
escolas que garante o ensi-
no básico universal, obriga-
tório e gratuito, bem como 
um sistema de educação 
pré-escolar, segundo um 
princípio de igualdade de 
oportunidades.

As autarquias locais, 
nomeadamente as Câ-
maras Municipais, têm 
autonomia administrativa e 
financeira para a definição 
de políticas locais, em que 
a Educação se insere, logo 
é possível as autarquias 
decidirem se querem investir 
mais ou menos no desenvol-
vimento educativo das suas 
comunidades.

Numa altura em que 
se têm de fazer opções, 
porque os orçamentos mu-

nicipais não chegam para 
tudo, cabe aos eleitos, mas 
não o devem fazer sozinhos, 
avaliar se a educação 
poderá ser uma forte ala-
vanca para um desenvolvi-
mento sustentado. Digo que 
os eleitos não devem tomar 
estas decisões de forma 
unilateral, porque se houver 
partilha de responsabilida-
des e maior participação 
dos intervenientes as ações 
surtirão mais efeito. Nesse 
sentido os Conselhos Muni-
cipais de Educação devem 
ser assumidos como pla-
taformas de planeamento 
estratégico nos municípios. 

Ainda faz sentido falar 
da educação como 
elevador social? 

“O que distingue o de-
senvolvimento do atraso é a 
aprendizagem. O aprender 
a conhecer, o aprender a 
fazer, o aprender a viver jun-
tos e a viver com os outros 
e o aprender a ser, consti-
tuem elementos que devem 
ser vistos nas suas diversas 
relações e implicações. Isto 
mesmo obriga a colocar a 
educação durante toda a 
vida no coração da socie-
dade” (Guilherme d’Oliveira 
Martins- Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obri-
gatória).

É muitas vezes afirma-
do o papel da educação 
como elevador social, na 
medida em que a frequên-
cia de níveis mais avança-
dos de educação permite 
melhorar as oportunidades 
sociais e profissionais, ace-
der ao conhecimento e à 
fruição de bens culturais, 
desenvolver competências 
valorizadas profissionalmen-
te e atingir níveis de rendi-
mento superiores.

Se a educação é o me-
lhor elevador social, e as so-
ciedades mais avançadas 

entenderam-no há muito, 
temos de dotar o processo 
de ensino-aprendizagem de 
todos os meios que lhe per-
mitam cumprir a sua missão 
de forma equitativa. Cada 
criança e cada jovem deve 
ter oportunidades para 
desenvolver as suas com-
petências e conhecimen-
tos com individualidade e 
independentemente da sua 
condição de recurso, de re-
sidência, de origem étnica 
ou racial, religião ou grupo 
social, orientação sexual 
ou política. Com respeito 
pela unicidade de cada um 
e de cada uma é funda-
mental que sejam criadas 
condições de igualdade e 
equidade para o sucesso 
educativo de todos/as.

No início da terceira 
década do século XXI não 
podemos tolerar que o local 
onde se nasce ou o rendi-
mento mensal de um deter-
minado agregado familiar 
possa determinar o futuro 
e a ambição de um jovem. 
Acredito na igualdade de 
oportunidades à partida, e 
por isso, acredito que todas 
as crianças e todos/as os/
as jovens devem ter acesso 
a escolas de qualidade que 
funcionem como elevado-
res sociais.

A pandemia veio 
ampliar as desigualdades 
sociais na educação e o 
fecho das escolas trouxe 
consequências cruéis e 
injustas para alunos/as mais 
carenciados/as. A distância 
fez com que muitos per-
dessem o “elevador social” 
mesmo que por algum 
tempo. Sabendo que existe 
uma relação muito forte en-
tre o perfil socioeconómico 
das famílias e o desempe-
nho escolar dos seus filhos, 
naturalmente os alunos mais 
desfavorecidos enfrentaram 
e ainda enfrentam maiores 

barreiras para atingir um 
percurso escolar de sucesso. 
Neste aspeto a ação social 
escolar e outras medidas 
de apoio social que possam 
ajudar estas famílias, muitas 
de iniciativa das autarquias, 
tornam-se essenciais para 
facilitar processos de inclu-
são e de equidade.  

Por outro lado, a pande-
mia acelerou a implemen-
tação de novas estratégias, 
que têm permitido ver a 
educação de uma forma 
mais holística e diferencia-
da. Assistimos a práticas 
pedagógicas que tiveram 
que sair das salas de aulas, 
envolver as famílias e toda a 
comunidade escolar. Tenho 
expetativa que este ganho 
de envolvimento não se 
perca e seja rentabilizado. 

De facto, a educação 
como elevador social não 
vai funcionar de igual modo 
para todos/as. Por isso 
temos de apoiar todos os 
professores e educadores, 
dotar as escolas de equi-
pas multidisciplinares fortes 
e empenhadas para que 
possam corresponder à 
transformação do modo de 
ensinar e para que que pos-
sam desenvolver relações 
próximas, fortes e inclusivas 
com os seus alunos e as suas 
alunas.

Os municípios e a
educação 

“Os municípios são 
pessoas coletivas públi-
cas, dotadas de poderes 
públicos e de legitimidade 
democrática para o seu 
exercício, e que visam a 
satisfação de certas neces-
sidades públicas – as suas 
atribuições. A educação é, 
naturalmente, uma dessas 
atribuições, já que constitui 
o motor e a evidência do 
desenvolvimento social e 
humano que os municípios 
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têm que promover.” (João 
PINHAL, 2005) A descentra-
lização de poderes, tem 
constituído um meio para 
as autarquias alargarem as 
suas competências, não 
só às necessidades do foro 
local, mas também ao 
incentivo das populações, a 
causas de interesse mundial. 
Citamos como exemplos, a 
adesão de vários municípios 
portugueses, à organiza-
ção das cidades amigas 
das crianças e das cidades 
educadoras, como é o 
caso da Póvoa de Lanhoso.  
As autarquias ao valoriza-
rem este tipo de iniciativas, 
promovem o enriquecimen-
to da população a nível 
educacional e cultural. Co-
laboram com a população, 
na aquisição de valores e 
competências concretizá-
veis na melhoria da quali-
dade de vida, do ponto de 
vista da saúde, do ambien-
te e da justiça social. Estas 
iniciativas são constituídas 
como prioridades nas polí-
ticas autárquicas, através 
dos seus projetos educativos 
locais. O trabalho em rede 
é crucial no sentido em que 
toda a comunidade parti-
cipa. Quer seja através de 
parcerias com as escolas, 
quer seja com parcerias 
com outras instituições de 
carácter social, cultural, 
desportivo e educativo. O 
poder local, através das au-
tarquias, reconhece cada 
vez mais a importância da 
visão holística da educação 
e da educação ao longo 
da vida, no desenvolvimen-
to do seu território.

Acredito na universali-
zação do acesso à creche 
e jardim-de-infância, dos 
6 meses aos 5 anos, com 
respostas sociais, públicas e 
privadas, tendencialmente 
gratuitas, como uma das 
respostas que pode contri-

buir significativamente para 
o sucesso escolar. Neste as-
peto o município da Póvoa 
de Lanhoso tem medidas 
de apoio à natalidade e à 
frequência das crianças nas 
creches. Apesar da respos-
ta atual de creche não ser 
suficiente, a creche ou o 
pré-escolar não podem ser 
para as elites, sobretudo 
quando a evidência nos diz 
que o estímulo intelectual 
nos primeiros anos de vida 
determina a capacidade 
intelectual da idade adulta.

 
Novos desafios por via 
da descentralização 
de competências

A educação formal das 
crianças e jovens que, des-
de meados do século XIX, 
passou a ser uma incum-
bência não só das famílias, 
mas também dos Estados, 
é hoje uma das responsa-
bilidades mais exigentes 
e complexas das políticas 
públicas nas sociedades 
modernas.

Com a aprovação da 
descentralização de com-
petências entraremos num 
novo ciclo. O planeamento, 
a gestão e os investimen-
tos dos estabelecimentos 
públicos de educação do 
pré-escolar até ao secundá-
rio, incluindo o profissional, 
passam para responsabili-
dade dos municípios, bem 
como toda a ação social 
escolar, refeições, recursos 
educativos, pessoal não 
docente, atividades extra-
curriculares, promoção da 
escolaridade obrigatória 
e segurança escolar, bem 
como recursos educativos e 
aquisição de bens e servi-
ços relacionados com as 
atividades educativas, de 
ensino e desportivas.

O novo leque de com-
petências a serem exerci-
das pelas autarquias locais 

trarão maiores responsabi-
lidades para o poder local 
e alguma incerteza de 
sustentabilidade financeira. 
Estas alterações não podem 
ser observadas apenas 
como constrangimentos, 
mas também como uma 
oportunidade. A oportuni-
dade de se definir e agilizar 
verdadeiras redes de traba-
lho que se complementam 
e que reconhecem nas suas 
comunidades caraterísticas 
e potencialidades diferen-
ciadoras e por isso mais 
desafiantes. Neste aspeto as 
autarquias podem tornar-se 
mais competitivas entre si, 
usando as suas compe-
tências como forma de 
oferecer meios de ensino 
de melhor qualidade, com 
apoios diferenciados e 
soluções mais adaptadas 
às circunstâncias sociais e 
territoriais do seu concelho 
e da região.

As políticas públicas de 
educação são, pela sua 
natureza, dinâmicas, seja 
na questão pedagógica, 
seja nos currículos, seja nos 
meios técnicos e tecnoló-
gicos, seja nas instalações 
e na forma de gestão. A 
comunidade educativa 
é cada vez mais exigente 
e quer-se cada vez mais 
participativa. As autarquias 
locais, os pais, os docentes, 
os alunos o pessoal não do-
cente, as entidades associa-
tivas locais têm o seu papel 
a desempenhar na escola 
inclusiva. Se a escola é para 
todos, deve ser de todos, 
mas também deve ser uma 
escola de proximidade e 
adaptada às condições so-
cioeconómicas, ambientais, 
climatéricas e culturais pelo 
que a governança local faz 
todo o sentido.

No âmbito desta política 
de descentralização de 
competências deve ficar 

absolutamente salvaguar-
dado o grau de indepen-
dência e autonomia dos 
estabelecimentos de ensino, 
seja ao nível pedagógico, 
organizacional e estabili-
dade do pessoal afeto, sob 
pena de se estar a compro-
meter a isenção, indepen-
dência e autonomia que 
deve nortear um ensino de 
qualidade.

Nenhum homem é uma 
ilha...

Numa sociedade cada 
vez mais fragmentada, 
na qual percebemos o 
crescimento alarmante do 
individualismo, com graves 
e preocupantes consequên-
cias, precisamos resgatar o 
senso comunitário e valori-
zar o trabalho colaborativo. 
A educação para a coesão 
da comunidade precisa ser 
assumida como urgência 
permanente. Escreveu John 
Donne, autor do poema 
Por quem os sinos dobram? 
: “Nenhum homem é uma 
ilha, completa em si mesma; 
todo homem é um pedaço 
de continente, uma parte 
da terra firme”.•

Fátima Moreira
Vereadora CM Póvoa de Lanhoso

5DESTAQUE



A Escola é uma organização especial 
e peculiar, trabalha com pessoas e para 
pessoas, constituindo-se como uma or-
ganização complexa, que absorve todas 
as questões sociais, todas as evoluções e 
transições, todos os problemas e para-
digmas, através dos seus atores e das 
famílias que “neles moram”. A Escola é 
escrita com as histórias dos seus habitan-
tes: alunos, docentes, assistentes técnicos 
e operacionais, pais e encarregados de 
educação, construindo-se e renascen-
do sempre como comunidade, onde 
se permite refletir as vivências de cada 
agente. Juntamente com o poder local, 
assume também o mandato de suporte à 
família, de estabilizador emocional para 
os seus alunos, de construção de projetos 
de vida.

E estamos todos a trabalhar e a lutar 
por um futuro melhor, no meio destas 
incertezas quotidianas. “A melhor gene-
rosidade para com o futuro consiste em 
dar tudo ao presente”, como nos ensina 
Albert Camus.

Esta “estranha forma de vida" que des-
de há dois anos nos invade o quotidiano 
necessita da nossa adaptação constan-
te, da nossa força, do nosso empenho  e 
de muita esperança e fé. O tempo torna-
-se mais propício à reflexão e à dádiva de 
outras partilhas mais afetuosas e menos 
materiais.

Estamos a viver o período mais difícil e 
estranho na sociedade e em particular na 
Educação devido à invasão das nossas 
vidas pela ameaça do novo coronavírus. 
Uma estranha forma de vida em que a 
sociedade passou a residir, com uma 
profunda anormalidade nos seus hábitos, 
nas suas experiências, no seu dia-a-dia. 
Nunca vivemos desta forma... Fechados, 
isolados, com receio de ser infetados, 
ou de ver sofrer aqueles de quem mais 
gostamos. Um mundo onde não abraçar 
quem amamos se tornou na maior prova 
de Amor. Mascarados e desinfetados a 
todo o momento, a tentar manter dis-
tâncias que são contra natura… vamos 
resistindo e continuando a dar cartas na 
sociedade. Em março de 2020  assumi-
mos a palavra  máscara e a sua utiliza-
ção no seu sentido original – um pesadelo 
e um fantasma que vieram ensombrar e 
assombrar as nossas vidas. É só o símbolo 
exterior da estranheza em que se tornou 
a vivência escolar.

São anos atípicos para a população 
mundial… anos de receios, de distân-
cia, de incredulidade, de ansiedade…. 

"Cuidando 
do presente, 
ganhamos
o futuro"

Flora Monteiro
Diretora do Agrupamento de Escolas de Amares
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Durante meses, a Escola, tal como a 
conhecemos, desapareceu! Esta nunca 
foi a tão falada “nova normalidade”! Os 
corredores vazios, o silêncio incómodo, o 
computador como meio de comunica-
ção, a ausência do olhar interrogativo, a 
impossibilidade das questões imediatas, 
a exposição da privacidade de cada 
lar, a ausência do olhar direto, o ruído 
das notificações de todas as redes e 
plataformas, a dificuldade provocada 
por tanta tecnologia, o esforço dos pais 
com a necessidade de acompanhar 
os seus filhos. Mas a Escola respondeu a 
tantas solicitações, procurando também 
a ajuda, a parceria e o apoio da comu-
nidade e dos agentes locais.

Mais do que nunca, estes foram os 
anos de darmos as mãos, de trabalhar-
mos dentro de portas, ultrapassando as 
fronteiras dos edifícios e das tecnologias, 
em estreita colaboração com as estrutu-
ras concelhias que nos apoiam e con-
nosco desenvolvem o Projeto Educativo 
do Agrupamento como a Autarquia, 
as Juntas de Freguesia, as empresas, as 
instituições de cariz social, a Associação 
de Pais, os pais e encarregados de edu-
cação.

Para continuarmos esta missão é 
necessário edificar as verdadeiras co-
munidades educativas, investindo mais 
na construção do projeto educativo 
enquanto processo político e social, 
integrado numa comunidade real, num 
contexto local. É fundamental gerar 
compromissos e responsabilidades em 
torno de uma política de escola, mos-
trando a todos que se trata da Escola, 
da “nossa” Escola, propiciando assim um 
sentimento de pertença coletiva.

Esta imagem de local, de personali-
dade única, dá-nos conta de que cada 
agrupamento/escola tem uma  identi-
dade própria, que a torna específica e 
distinta de todas as outras. Esta especi-
ficidade corresponde precisamente à 
noção de cultura que abarca a história 
da Escola, o seu meio socioeconómico, 
as crenças, as linguagens, os heróis, os 
rituais, as cerimónias, os valores, a sua 
região. Todos estes vetores, bem articula-
dos, definidos e defendidos, dão origem 
a uma cultura forte que influenciará de-
cisivamente no sucesso da Escola e das 
suas crianças e jovens. 

Ao olharmos o futuro, talvez este seja 
o tempo de procurar realmente outras 
soluções, em cada comunidade, em 
cada município, em cada bairro, em 

cada cidade, numa nova política de co-
laboração, de ajuda, de esperança, mas 
de feitos reais que prendam os jovens ao 
seu presente e lhes permita vislumbrar 
projetos de vida futuros.

A sociedade solicita à Escola diversos 
mandatos, mas acima de tudo a exigên-
cia de que os cidadãos sejam formados 
e educados com qualidade, preparan-
do a sociedade do futuro. A Escola só 
o poderá conseguir com a intervenção 
constante dos detentores do poder local. 
Cada comunidade só cresce se as ques-
tões sociais, educativas e o investimento 
nos jovens for uma das principais priori-
dades. Todas estas finalidades, missões 
e mandatos transformam o trabalho da 
escola e de todos os agentes educativos 
numa missão muito complexa, pois terá 
de se encontrar o equilíbrio entre estes 
saberes, aptidões, atitudes, comporta-
mento e até valores.

Teremos que redefinir prioridades 
internas e externas, locais e globais. É 
necessário valorizar o primado da peda-
gogia sobre a burocracia, da educação 
sobre a política, da cultura sobre o po-
pulismo, da juventude sobre os eleitores, 
conseguindo a participação de toda a 
comunidade na vida da escola. Deve-
remos tentar que as discussões sejam 
úteis, que façam parte de um “fórum” 
que se torne enriquecedor e não estéril. É 
importante cultivar a política da reflexão 
e do debate para que, da análise das 
potencialidades e dos constrangimentos 
da Escola, se possam produzir verdadei-
ros caminhos e estratégias de melhoria.

Todos desejamos uma sociedade 
mais solidária e menos competitiva, mais 
empreendedora, empenhada e menos 
acomodada. Não podemos cruzar os 
braços à espera que ela surja, sem o tra-
balho e o envolvimento de todos. Cada 
ator da escola deveria perceber que a 
missão desta organização é especial.

É fundamental que Nós acreditemos 
no papel crucial que possuímos na cons-
trução da ordem de cada Aluno…  na 
sua personalidade, na sua integridade, 
na sua identidade, na sua estória, no seu 
projeto de vida, no seu futuro. 

Podemos e devemos fazer a dife-
rença na vida de cada um dos nossos 
Alunos, ajudá-los a ser bons Estudantes 
e excelentes Pessoas. Porque, como diz 
Joaquim Azevedo “educar é desenvol-
ver, desfazer lentamente o novelo que 
cada um de nós é, desenvolver para 
poder vir a ser, a conhecer, a fazer, a 

viver com os outros.”. 
Para o autor, só uma prioridade se 
impõe, “A ética do cuidar, do cuidar de 
cada um como se fosse único e divino, 
do cuidar sustentado na crença de que 
cada ser humano aprende e aprende 
ao longo de toda a vida. Assim saibamos 
nós cuidar de cada uma e de cada um, 
não deixando ninguém pelo caminho.". 

Na minha opinião, neste momento, o 
maior desafio da Escola, do Poder Local 
e da Comunidade, situa-se nestas duas 
vertentes que têm que estar interligadas, 
como duas faces da mesma moeda. 
Por um lado, a preparação de jovens 
qualificados academicamente e bem 
preparados para o desempenho das 
suas profissões e de todos os papéis que 
desempenharão na sociedade. Por outro 
lado, é também a altura de trabalhar as 
emoções, a socialização, a afetividade e 
a solidariedade. Não poderemos disso-
ciar o pensar e o aprender, do sentir e do 
cuidar. A aprendizagem será, também, 
do trabalho ao nível das emoções. An-
tónio Nóvoa faz este alerta: “É absoluta-
mente essencial para a escola do futuro 
ter as dimensões cognitivas e de empa-
tia, de curar, cuidar, tratar.”. 

Queremos dizer que, neste momento, 
para nós Agrupamento de Escolas de 
Amares, a Escola ultrapassa o seu lado 
académico e pedagógico. É um espa-
ço de apoio social, humano e escolar. 
Sabemos que muitos  pais estão dese-
josos de ver crescer os seus filhos, outros 
estão à espera do nosso apoio, do nosso 
contacto, da nossa solidariedade. É para 
todos que aqui estamos e continuaremos 
a estar, para lá dos manuais e das plata-
formas. Trabalhamos todos os dias para 
assegurar o melhor, mas fazemo-lo tendo 
presente que, mesmo estando unidos 
no atravessar destas dificuldades diárias, 
mesmo cultivando um novo espírito de 
solidariedade comunitária, podemos não 
sair todos vencedores, podemos não 
“ficar todos bem”, pelo que é necessário 
preparar os nossos corações e a nossa 
disponibilidade para essa contingência. 

Façamos todos o nosso melhor, segu-
ros de que ao cuidar do Presente, vamos 
ganhar o Futuro.

E é SEM Máscara, que neste mo-
mento grito uma palavra de Gratidão, 
Solidariedade e Esperança, para TODOS 
os alunos, professores, educadores, assis-
tentes, pais, representantes das institui-
ções… toda a comunidade educativa e 
sociedade local.•
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A Educação pertence à pólis e 
a pólis pertence à Educação. Este 
sentido de pertença começa no 
instante em que o espaço escola 
se abre à comunidade e vice-ver-
sa. Nesta perspetiva, no municí-
pio de Braga pensamos práticas 
pedagógicas democráticas, 
justas, integradoras e inclusivas, 
contribuindo para a consolidação 
da participação ativa e demo-
crática. Exemplo desta prática 
enquanto cidade é o Orçamento 
Participativo Escolar, o “Tu De-
cides” e o “Nós Propomos”. São 
programas direcionados para a 
comunidade educativa em geral 
e que permitem às crianças e 
jovens pensar a cidade e o seu 
espaço. 

Se queremos um poder local 
centrado na Comunidade e na 
Educação, temos de encarar as 
nossas crianças e jovens como 
principais atores sociais e partici-
pantes no contexto da cidade. 
Uma cidade que somos todos e 
que é de todos. Almejamos um 
espaço único e participado por 
toda a comunidade – uma par-
ticipação efetiva e geradora de 
democracia. A escola e a cidade, 
enquanto elementos estruturantes 
de oportunidades de vida e de 
participação em processos de 
envolvimento e de participação 
política de crianças e jovens, são 
uma incubadora democrática e 
inclusiva. 

Numa lógica de ligação forta-
lecida entre Poder Local, Comu-
nidade e Educação, a dimensão 
sociológica da participação 
pública prevalece na criação de 
boas práticas dirigidas à escola 
e que proporcionem contextos 
públicos de codecisão e mobiliza-
dores de discussões atuais sobre 
as várias vertentes que confluem 

no espaço cidade. Neste sentido, 
destaca-se que os elementos de 
pertença, de direitos e de partici-
pação dos mais jovens no espaço 
público são fulcrais, atendendo-se 
à natureza situada, multidimensio-
nal e ambígua das oportunidades 
que a cidade gera. 

O Poder Local tem realmente 
uma capacidade única de gerar 
mudança através da proximida-
de com a população. Quando 
estamos próximos, seja em que 
contexto for, o poder transfor-
mador torna-se superior. A proxi-
midade com o território, com as 
pessoas, com os espaços, com as 
estruturas da cidade… é o aspeto 
mais fascinante do poder local. E 
é “agarrando” esta proximidade e 
partilha que podemos fazer mais 
e melhor cidade através da par-
ticipação democrática de todos. 
Não obstante, quando falamos 
em participação, a escola surge 
como principal espaço promotor 
de inclusão e cidadania (dois ele-
mentos fulcrais para o desenvol-
vimento da sociedade). Inclusão, 
participação e cidadania são a 
tríade potenciadora de territórios 
cada vez mais democráticos e vo-
cacionados para a concretização 
e efetivação de boas práticas.

Apraz-me recorrer à tríade de 
Homero: belo, bem e verdade. 
São três elementos que associo 
à cidade participada por todos. 
A beleza da democracia, o bem 
da comunidade, a verdade da 
Educação. Que possamos, em 
comunidade e através da partilha 
de boas práticas, educar para 
uma cidadania participada e 
inclusiva porque só assim seremos 
potenciadores de uma mudança 
social positiva. Porque só assim 
estamos a educar para a cidade 
e a dar cidade à Educação.•

Educar para a cidade e
DAR cidade à Educação

Carla Sepúlveda
Vereadora da Educação, Inovação e Coesão Social do Município de Braga PO
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Poder local, comunidade e educação, foi o repto lançado 
para reflexão, que nos remete, de imediato, para a descentra-
lização de competências. Face a uma temática tão em voga, 
é muito pertinente falar sobre a relação entre as autarquias, a 
sociedade e a escola.

É importante refletir sobre a dimensão comunitária de educa-
ção e do ensino, bem como sobre a ligação entre a escola e o 
meio. É essencial debater a articulação entre as autarquias e os 
serviços regionais e locais do Ministério da Educação, bem como 
o âmbito de obrigações das autarquias em matéria de educa-
ção. É irrefutável o papel primordial e de máxima relevância da 
educação no seio da comunidade. Assim como é inegável que 
para o desenvolvimento de um sistema educativo de qualidade 
e eficaz, a sua descentralização é capital.

Só com a Lei de Bases do Sistema Educativo, no ano de 1986, 
se dá início à primeira etapa de efetiva descentralização de 
competências. Embora fosse de forma ainda tímida, é nesta 
altura que surgem os primeiros normativos legais relativos à des-
centralização de competências educativas. Entre 1986 e 1995, as 
autarquias locais passam a poder criar estabelecimentos de edu-
cação e ensino e, no que diz respeito à legislação, a intervenção 
do poder local na educação sai fortalecida. Contudo, a presen-
ça desse reforço nos contextos locais não foi tão direta como 
se podia pensar. As competências concedidas às autarquias ao 
nível da educação ainda eram pouco concretas e careciam de 
regulamentação, o que só se verificou alguns anos após a publi-
cação da LBSE.

Em 2003 foram transferidas competências para os municípios 
em matéria de educação, emanadas do DL nº 7/2003, de 15/01 
e da Lei nº 41/2003, de 22/08. Foram regulamentados os conse-
lhos municipais de educação (CME) e a carta educativa, dois 
instrumentos muito importantes. Os CME são instâncias de coor-
denação e consulta, onde se reúnem várias entidades, tais como 
o Vereador da Educação, Diretores de Escolas, entre outros, para 
se tratarem e debaterem os assuntos relacionados com a Edu-
cação. As Cartas Educativas visam o ordenamento da rede de 
ofertas de educação e de ensino. Seguiram-se outros diplomas 
legais referentes a esta temática.

Atualmente, ao nível da educação, as autarquias possuem 
um amplo conjunto de atribuições. Mas, uma questão se impõe: 
será que a atividade municipal poderá configurar uma autêntica 
preocupação com a educação, promovendo a prática e dis-
cussão de uma política local onde a autarquia seja uma parceira 
ativa e respeitada? Ou, pelo contrário, limita-se este órgão a 
executar o que está preceituado por lei? Devemos refletir sobre 
esta questão. A autarquia tem de ser vista como um parceiro de 
excelência, com autonomia e voz.

Entendo que para se atingir o pleno sucesso entre os interve-PO
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nientes da trilogia poder local, comunidade e educação, é fundamental que 
haja uma boa organização, acompanhada por uma gestão profícua e eficien-
te. A proximidade, particularmente nos dias de hoje, entre todos os agentes, é 
determinante para se perceber as reais necessidades da comunidade escolar 
e das famílias. A Câmara Municipal funciona, assim, como um elo aglutina-
dor no funcionamento da “micro - sociedade escolar”, papel cada vez mais 
evidenciado pelo facto de os municípios assumirem a “governação local” 
dos estabelecimentos de ensino.  Quando tanto se fala de “descentralização 
de competências” é importante que se perceba quais os custos que estarão 
envolvidos nesta operação, pois só o sucesso desta medida poderá “levar a 
bom porto” o futuro das nossas crianças e jovens. E não esqueçamos que as 
responsabilidades autárquicas passarão por inúmeros fatores como: a gestão 
do Pessoal Não Docente, a gestão das refeições escolares, desde o pré-escolar 
até ao ensino secundário. Ainda ao nível do reforço alimentar, todo o processo 
de contratação e entrega de leite escolar para as Crianças do Pré-Escolar e 
1º Ciclo do Ensino Básico passam também a ser geridos pelos municípios, em 
estreita relação com os Agrupamentos de Escolas. De igual modo, todos os 
transportes escolares serão assumidos pelas Câmaras, até ao ensino secun-
dário. No que concerne aos vários serviços de apoio às Famílias, os Municípios 
continuarão a fazer a gestão das Atividades de Animação e Apoio à Família 
para as Crianças do Pré-Escolar e a gerir, em parceria com várias entidades, a 
Componente de Apoio à Família para as Crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
Também as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) passam a ser geri-
das pelas CM, em parceria com os Agrupamentos de Escolas.

No âmbito do Decreto-Lei nº21/2019, de 30 de Janeiro, que define as áreas 
da educação a transferir/descentralizar para os Municípios, as Câmara Munici-
pais assumem a gestão das pequenas reparações nas Escolas do 2º e 3º Ciclos 
e Escolas Secundárias.

Ademais, muitas das despesas de funcionamento dos Agrupamentos serão 
assumidas pela autarquia, nomeadamente as relacionadas com comunica-
ções, eletricidade, gás e combustíveis, água e outras tipologias de contratos 
de fornecimentos, como materiais de limpeza e higiene e outros, com financia-
mento pelo Ministério da Educação, nos termos do acordo de transferência de 
competências.

Face ao mencionado anteriormente, é fundamental que se criem condi-
ções para um investimento sustentado que, seguramente, as autarquias preten-
dem cumprir, em estreita relação com as necessidades da escola, mas sempre 
com a indispensável comparticipação e disponibilidade do poder central. 

Com a transferência de competências no domínio da educação da 
administração central para o poder local, a educação continuará a ser uma 
área basilar para o desenvolvimento das comunidades locais. Para tal, reitero, 
torna-se indispensável e obrigatório que juntamente com as competências 
venham os meios e recursos que tornem viáveis a operacionalização do pro-
cesso educativo para que as escolas sejam, cada vez mais, pares e agentes de 
desenvolvimento das comunidades.

Trata-se de um acontecimento muito importante para as nossas escolas e 
para toda a Comunidade Escolar. Deste modo, teremos vantagens de efi-
ciência na sua gestão, estreitando a relação de trabalho entre os Parceiros, 
possibilitando que todas as situações possam ser resolvidas com maior celerida-
de e, assim, aprimorar o funcionamento do sistema educativo na alçada dos 
Municípios.

Será importante, para a operacionalizar e concretizar a delegação de 
competências, que as Câmaras Municipais estabeleçam protocolos com os 
Agrupamentos de Escolas, no sentido de definir e circunscrever os modelos de 
gestão e de delegação de competências nos próprios Diretores. Será um ato 
de distinto nível de confiança na capacidade de gestão dos mesmos e na 
rentabilização das capacidades e recursos.

Deste modo, estas novas incumbências vão trazer superiores responsabilida-
des e poderes aos Diretores de Agrupamento. 

As relações entre o poder local e a educação têm assumido um relevo mui-
to importante no contexto europeu. Por um lado, o poder local tem sido objeto 

"A Educação 
é um pilar 
estruturante 
de qualquer 
sociedade."
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de investigação das ciências da educação e da sociologia e, por outro lado, 
várias exigências educacionais da sociedade tem feito emergir o poder local 
como interlocutor e sujeito dos processos educativos, conjuntamente.

O processo de Descentralização na área da Educação é encarado pelos 
municípios como uma excelente oportunidade para, em parceria com todos 
os intervenientes, serem criadas mais e melhores condições para as nossas 
Crianças e Jovens.

Foi prolongado para Março de 2022 o prazo limite para a aceitação, por 
parte das autarquias locais e comunidades intermunicipais, das competências 
no domínio da educação. Esta extensão do termo tem como objetivo permi-
tir a celebração de contratos interadministrativos que ampliem o âmbito das 
competências a assumir pelas autarquias.

Todos nós, autarcas, pais e encarregados de educação, alunos, professores 
e demais técnicos da comunidade educativa, devemos prosseguir focados 
no cumprimento dos nossos objetivos: apoiar, incentivar, educar e formar. Só 
desta forma se constroem sociedades equilibradas, justas e conscientes, tanto 
no presente, como no futuro.

A Educação é um pilar estruturante de qualquer sociedade. Todo o tempo 
e recursos investidos nesta área são uma garantia de um futuro melhor.•

"As relações 
entre o 
poder 
local e a 
educação 
têm 
assumido 
um relevo 
muito 
importante 
no contexto 
europeu." 

Ana Genoveva 
Vereadora da CM Terras de Bouro 
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A Escola Profissional Amar Terra Verde propôs-nos o desafio 
na reflexão sobre várias vertentes envoltas à Educação, o qual 
aceitámos e agradecemos, pois consideramos que só podere-
mos melhorar a qualidade do nosso ensino se toda a comuni-
dade se debruçar sobre o tema, o discutir e o apresentar sob 
diferentes pontos de vista.

Enquanto atual Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Ponte de Lima e anteriormente, durante dois mandatos, en-
quanto Vereador da Educação assistimos e resolvemos situa-
ções de ordem quotidiana, embora sempre com a preocupa-
ção de uma gestão futura sustentável.

Desde 2018 com as alterações legislativas preconizadas pela 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, onde estão previstas as trans-
ferências de competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, novas questões se levantaram e 
na nossa perspetiva várias apreensões, visto que na primeira 
fase de transferência de competências, ocorrida em 2009, nem 
tudo foi assegurado, tendo havido um aumento dos encargos 
financeiros para o Município e daí decorrendo alguns constran-
gimentos.

Acresce a esta dissonância a inexistência de legislação 
específica, prevista no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, 
cujo objeto é concretizar “a transferência de competências 
para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais”, 
bem como regular o funcionamento dos conselhos municipais 
de educação. Logo, importa refletir sobre dois diplomas legais 
e perceber qual o seu impacto na comunidade escolar e no 
poder local num futuro próximo.

Considerando a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, no seu 
artigo 2º haverá garantia “da transferência para as autarquias 
locais dos recursos financeiros, humanos e patrimoniais ade-
quados, considerando os atualmente aplicados nos serviços e 
competências descentralizados”. No mesmo diploma, no seu 
artigo 11º são definidas as competências que no Decreto-Lei n.º 
21/2019, de 30 de janeiro vêm explanadas por áreas temáticas, 
e que passamos a designar:

• Carta Educativa;
• Conselho Municipal de Educação;

• Ação Social Escolar (Atividades de Animação e Apoio à 
Família no Pré-Escolar (AAAF); Componente de Apoio à Família 
no 1º Ciclo (CAF); Atividades de Enriquecimento Escolar no 1º 
Ciclo (AEC); Refeitórios Escolares; Apoio para material escolar a 
alunos carenciados; Bolsas de Mérito, etc…)

• Transportes Escolares;
•  Equipamento, conservação e manutenção de edifícios 

escolares;
• Pessoal Não Docente;
• Funcionamento dos edifícios escolares.
Perante esta complexa listagem, acresce dizer que não são 

transferidos para as autarquias a definição da rede educativa; 
a autonomia pedagógica e a distribuição gratuita e reutilizável 
de manuais escolares.

Sobre as transferências previstas iremos fazer uma breve 
sinopse, debruçando-nos sobre o que já é competência do 
Município e o que advém da nova legislação.

A Carta Educativa é o instrumento de planeamento e or-
denamento dos edifícios e equipamentos educativos visando 
a “melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do 
desenvolvimento demográfico e socioeconómico de cada 
município”. Em Ponte de Lima o documento foi fundamental 
para o acesso a financiamento comunitário que permitiu o 
reordenamento do pré-escolar e do 1º Ciclo em todo o conce-
lho. A monitorização deste instrumento tem sido permanente e 
continuará a ser uma aposta da autarquia.

O Conselho Municipal de Educação é “uma instância de 
consulta, que tem por objetivo a nível municipal, analisar e 
acompanhar o funcionamento do sistema educativo…”; aqui 
estão representadas várias entidades de distintos setores da so-
ciedade, enriquecendo as decisões e questões que vão sendo 
levantadas ao longo dos anos, no contexto escolar.

No que diz respeito à Ação Social Escolar importa escla-
recer que já é competência do Município as AAAF, a gestão 
dos refeitórios do pré-escolar e do 1º Ciclo, o apoio financeiro 
a alunos carenciados a crianças do pré-escolar e alunos do 1º 
Ciclo. Acresce a isto por iniciativa municipal a atribuição de 
bolsas a alunos que frequentam o Ensino Superior. No âmbito do 

PODER LOCAL,
COMUNIDADE
E EDUCAÇÃO

O Conselho Municipal de Educação 
é “uma instância de consulta, que 

tem por objetivo a nível municipal, 
analisar e acompanhar o funciona-

mento do sistema educativo…”;

"
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novo quadro legislativo voltarão para as autarquias as Ativida-
des de Enriquecimento Escolar, passará a gestão dos refeitórios 
das escolas dos 2º, 3º Ciclos e Secundárias, bem como o apoio 
financeiro aos alunos carenciados, seja nas refeições como no 
material escolar. As bolsas de mérito serão também uma nova 
incumbência da autarquia, mas em todas estas matérias o 
Decreto Lei- n.º 21/2019, de 30 de janeiro remete para futuras 
portarias que iriam reger em concreto o funcionamento de 
cada atividade. Curiosamente até à presente data não houve 
qualquer publicação que delineasse e complementasse o pre-
visto no mencionado decreto-lei.

Em matéria de transportes escolares a grande alteração está 
na obrigatoriedade de transportar crianças do Pré-Escolar cuja 
distância da residência ao Jardim de Infância seja superior a 
3km. Quer isto dizer, que à semelhança dos circuitos especiais 
criados para o 1º Ciclo, aquando do reordenamento escolar, 
terá a Autarquia de prever este transporte. Aqui levantamos vá-
rias questões, não só logísticas, pois nesta matéria as Juntas de 
Freguesia têm tido um papel muito importante, mas particular-
mente de ordem financeira. São dúbias as verbas que suposta-
mente estão incluídas nas transferências do Estado através do 
Fundo Social Municipal, visto que são manifestamente insuficien-
tes quando comparamos receitas e despesas.

Equipamento, conservação e manutenção de edifícios 
escolares são matérias sensíveis. Vejamos o caso do concelho 
de Ponte de Lima que desde 2002 até à presente data tem 
realizado um investimento significativo na construção de EB (Pré-
-escolar com 1º Ciclo) e reabilitado as escolas EB2/3 ciclos. Em 
articulação com o Ministério da Educação conseguiu o apoio 
para esse efeito e ainda, recentemente, para apetrechamento 
das escolas EB2/3 do concelho. A delicadeza está na conserva-
ção e manutenção, pois com construções realizadas há quase 
20 anos é necessário garantir financiamento para essa mesma 
conservação e manutenção. Esta é uma das nossas apreen-
sões.

A transferência da gestão do pessoal não docente foi con-
cretizada em 2009, havendo aspetos positivos, uma vez que a 

proximidade da Autarquia aos Agrupamentos de Escolas resulta 
na solução dos problemas de baixas médicas ou de outras 
matérias com uma maior facilidade, favorecendo a qualidade 
do apoio prestado às crianças e alunos do concelho. Nesta 
fase, está prevista a inclusão do pessoal não docente da escola 
secundária e terão de ser garantidas as verbas necessárias para 
o efeito.

Por último, o diploma prevê que o Município assuma as des-
pesas com o funcionamento dos edifícios escolares. De facto, 
a Autarquia, por livre iniciativa, transfere anualmente para os 
Agrupamentos de Escolas verbas para os Jardins de Infância e 
Escolas EB1 do concelho. No entanto, agora serão incluídos to-
dos os estabelecimentos, desde os Jardins de Infância à Escola 
Secundária. Esta última, com uma singularidade visto que foi 
recuperada pela Parque Escolar, embora o contrato de manu-
tenção com a empresa esteja perto do términus.

Perante este cenário, ressalta um futuro constrangimento 
financeiro para o Município que poderá pôr em causa o bom 
funcionamento dos estabelecimentos escolares. Por outro lado, 
a Autarquia não permitirá que o sucesso qualitativo do ensino 
em Ponte de Lima seja questionável por motivos financeiros. 
Sendo assim, quem e como se resolverão estas questões de 
ordem financeira?

Ultrapassadas estas questões formais, é a descentralização 
de competências uma mais valia para o bom funcionamento 
dos estabelecimentos escolares e o desenvolvimento sustentá-
vel do concelho? Na nossa opinião as Autarquias têm um papel 
preponderante no progresso do seu território, estão próximas da 
comunidade; conseguem agilizar resoluções direcionadas de 
forma focada para eventuais problemas e estão abertas à par-
tilha e cooperação com os Agrupamentos de Escolas e Escolas 
não Agrupadas. A descentralização de competências será 
positiva se forem considerados todos os pressupostos, desde os 
financeiros aos funcionais, permitindo que todos possam fazer 
parte do processo evolutivo da Educação enquanto instrumen-
to de desenvolvimento social dos territórios.•

Paulo Barreiro de Sousa 
Vice-Presidente da CM de Ponte de Lima
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Nome: Rui João Antunes Dias da Silva
Idade: 43
Cargo: Professor
Na Escola Profissional Amar Terra Verde há  20 anos

ter
Gente

Cor: Verde

Comida: Sushi

Lema/Citação: “Penso que não há nada mais artístico 

do que amar verdadeiramente as pessoas” Vincent Van 

Gogh

Desporto: Futebol/Ténis

Clube: SLBenfica

Amor: Família

Saudade: de quem já cá não está

Palavra: Felicidade

Desejo: Ser feliz 

Música: “Nothing else Matters” Metallica

Filme/Série: A Guerra dos Tronos

Livro: “Vaticanum” – o atual

Hobby: Desporto

Objetivo de vida: Cuidar de todos os que me rodeiam

Autodefinição:  Prefiro que sejam os outros a fazê-lo

Segredo: Se o disser deixa de ser segredo

Medo: De morrer

Tomar café com Barack Obama
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/Ensina
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Realizaram-se, no dia 8 de Julho, na 
Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV), 
as Provas de Aptidão Profissional (PAP) dos 
quinze finalistas do Curso Técnico de Design 
Gráfico, com aplauso para todos de todos os 
membros do júri. Foi um dia de celebração da 
criatividade, mas, entre os  quinze finalistas, os 
jurados ficaram vergados perante um farol de 
superação e resistência à adversidade que a 
vida lhe colocou.

Mário Ferreira, de Carreiras (S. Miguel), tem 
um trajeto de vida que emocionou os jurados, 
ao apresentar um projecto concretizado e em 
velocidade de cruzeiro de uma loja online que 
nasceu com desenhos e evoluiu para o design 
e fabrico de porta-chaves, elaboração de 
cartazes, vídeos, telas, logótipos, panfletos e 
retratos a carvão, os quais são vendidos com 
apoio do Instagram (com 4500 seguidores). 

Este jovem soube lidar e superar uma 
doença pulmonar que exigiu um transplante,  
“não deitou a toalha ao chão nem encarnou 
o papel de coitadinho e transformou a 
sua doença numa bela oportunidade” — 
sublinhou o prof. Ricardo Cabral.

A doença (que escondeu dos amigos até 
onde pôde, aos 12 anos) obrigou-o a estar 
muito tempo — anos – em casa e viveu o 
ensino à distância nos dois últimos anos.

Como o fez? Quiseram saber os membros 
do júri. “Ocupei-me a fazer desenhos que 
passaram a ser  a minha atividade preferida”.

Com o agravamento da doença, “com 
recurso a apoio de um ventilador”, as 
enfermeiras que o tratavam  “apreciaram 
os meus trabalhos e propuseram-me uma 
exposição há cinco anos no Centro de Saúde 
de Vila Verde”. O sucesso desta mostra e o 
incentivo dos pais do Mário, levaram-no a 
criar um site onde mostrava os seus trabalhos, 
além de uma página no Instagram que, em 
apenas dois anos, mereceu o apreço de 4500 
seguidores.

Nessas redes  destacava as datas especiais 
e começou depois a construir porta-chaves, 
a elaborar cartazes e vídeos, bem como a 
vender as telas dos seus desenhos.

Além disso, dedicou-se a fazer retratos a 
carvão, enquanto prosseguia a execução 
de porta-chaves tendo como temas os 
carros, as motos, os signos do horóscopo e 
hoje tem “clientes em Portugal e também no 
estrangeiro”.

Daí a construir uma marca foi num ápice: 
“fazer envelopes, desenhos de logótipos, 
elaborar panfletos, um conjunto de produtos e 
serviços de qualidade e diferenciação”.

Acresce que este jovem de Carreiras (S. 
Miguel) é um autodidata, comum “talento 
incrível” — como destacou a prof. Ana Luís 
Nogueira.

Hoje, o Mário Ferreira tem um percurso bem 
encaminhado. “É um orgulho vê-lo terminar o 
Curso Técnico Profissional de Design Gráfico, 
no meio de tantas dificuldades” — comentou 
Sandra Monteiro, Diretora Pedagógica da 
EPATV.

Raul Peixoto, da ADN Agency, limitou-se a 
dizer: “vamos ouvir falar muito de ti”.

Sandra Monteiro afirmou toda a 
disponibilidade da EPATV para apoiar o futuro 
do Mário Ferreira porque “tu és o nosso orgulho 
e a alegria que nos anima a trabalhar todos os 
dias”.•

 
FAROL DE SUPERAÇÃO
Mário Ferreira
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Na celebração dos 28 anos

depositamos esperança

num PRR que traga equidade

A EPATV espera recuperar os investimentos em tecnologias 
digitais — efetuados durante a pandemia — em sede do Plano 
de Recuperação e Resiliência, assim como espera que o mesmo 
Plano contemple incentivos aos estudantes com dificuldades 
económicas porque os “nossos alunos não são filhos de um 
deus menor, através de um subsídio especial para concluírem o 
ensino secundário” — reivindicou João Luís Nogueira.

O Diretor Geral da EPATV falava num seminário sobre a 
Resiliência na Educação que assinalou os 28 anos da Escola 
sediada em Vila Verde e pediu equidade que “não é tudo para 
todos, mas para aqueles que precisam e não têm”.

A EPATV (Escola Profissional Amar Terra Verde) não esqueceu 
os seus progenitores autárquicos ao celebrar “28 anos a 
transformar vidas de mais de cinco mil jovens” de Vila Verde, 
Amares, Terras de Bouro, Braga e concelhos vizinhos.

João Luís Nogueira falava na presença da Vereadora da 
Educação da Câmara Municipal de Vila Verde (presidente 
eleita no dia anterior), Júlia Fernandes, de João Gonçalves, 
Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE), Beatriz 
Santos, da Comissão de Proteção de Crianças e JOVENS, 
Odete Dantas, da APPACDM, e Ilídio Nunes, da Academia de 
Música de Vila Verde, cujos alunos animaram a sessão com a 
interpretação de vários temas musicais.

Numa sessão aberta e conduzida por Sandra Monteiro, 
Diretora Pedagógica da EPATV, intervieram também Sara Leite, 
docente da escola, Luísa Orvalho (Universidade Católica - 

Porto), Ricardo Costa (Fundação Bernardo da Costa) e Paulo 
Coelho (Psicólogo Clínico).

O Diretor Geral da EPATV recordou alguns números para 
mostrar que “somos do tamanho dos nossos parceiros”, como 
os 70% de taxa de empregabilidade dos alunos da Escola, 
mais os dez por cento que prosseguem estudos superiores e 
apenas manifestou alguma tristeza com os cinco por cento 
de abandono escolar “porque vão trabalhar mais cedo” para 
apoiar as suas famílias.

“Tudo tentamos fazer, mas os recursos económicos das suas 
famílias ultrapassam os nossos objetivos que passam por levá-los 
a concluir o ensino secundário” — alertou João Luís Nogueira, 
defensor de um ainda maior diálogo entre os professores e as 
famílias.

O Diretor Geral da EPATV sabe que “não aprendemos 
com as vitórias” — como a “avaliação positiva crescente dos 
nossos professores” — lembrando que, na fase de pandemia, 
“descobrimos alunos que não têm internet em casa, o que 
não lhes permitiu usar os equipamentos — um iPAD oferecido a 
cada um — para que a nossa escola continue a ser inclusiva”.

A maior parte dos oradores do debate sustentou 
a necessidade de aliar às sabedorias profissionais as 
competências humanas, tendo parte deles sublinhado a 
necessidade de a Escola ouvir os pais, quando algum aluno 
apresenta problemas. A comunicação entre a escola e as 
famílias é “essencial para antecipar problemas e os prevenir”.
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Ricardo Costa destacou qualidades humanas como 
a solidariedade, o respeito pelos outros, a tolerância e 
a cooperação como valores tão importantes quanto a 
competência profissional.

Acrescentou que “90% dos problemas numa empresa 
resultam das falhas de comunicação” e alertou para um certo 
adormecimento empresarial face às transições energéticas e 
digitais, porque “continuamos a lançar no mercado de trabalho 
profissionais que não respondem a estes desafios para os quais a 
escolas têm de preparar os seus alunos”.

O administrador da Fundação Bernardo da Costa 
reconheceu que a “EPATV faz isto tão bem há mais de 25 anos” 
enquanto Paulo Coelho reconheceu a “reduzida capacidade 
dos pais para acompanhar os filhos na escola”.

Citando Almada Negreiros, Ricardo Costa destacou a ética 
no trabalho, porque “quando eu nasci, todas as frases sobre 
salvar o mundo estavam escritas. Faltava salvar o mundo”.

Este orador alertou também para o eco das redes sociais: 
“elas mostram apenas o lado bom da vida, criando uma ilusão. 
Temos dificuldades em lidar com a derrota inesperada. Não 
há negócios, dias ou empresas perfeitas. A capacidade de se 
adaptar às adversidades e a reinvenção são essenciais. Faço 
isto porque sempre se fez assim. Esqueçam essa postura de 
vida”.

Paulo Coelho sugeriu uma “escola aberta às famílias, 
especialmente as que ainda não têm competências para 
educar os seus filhos para a autonomia. Os professores não 
podem focar-se apenas no sucesso académico, mas devem 

estar atentos aos sinais de desânimo dos seus alunos.  
Os professores têm de ouvir mais os alunos e depois chegar 
às famílias, mesmo sabendo que é difícil trazer as famílias às 
escolas”.

Este psicólogo lamentou que “o desenvolvimento 
humano tenha passado para o segundo plano em nome da 
competitividade” e se esteja a perder a empatia/compaixão 
para compreender os “pais que não tiveram as oportunidades 
que nós e os filhos vivenciam”.

A tarde encerrou com a entrega de diplomas de mérito, 
tendo Inês Macedo, de Mire de Tibães, Braga, do Curso de 
Esteticista, recebido o prémio de melhor aluna dos Cursos 
Técnicos Profissionais, enquanto Margarida Osório, de Real, 
Braga, recebeu o seu diploma em representação de todos os 
diplomados pelo Centro Qualifica.

Seguiu-se, depois, a entrega dos diplomas de conclusão do 
ensino Secundário e Profissional a todos os finalistas.

A jornada festiva tinha começado de manhã com o apagar 
das vinte e oito velas do bolo de aniversário, saboreado por 
todos os professores, funcionários e alunos presentes, antes da 
abertura da Expotécnica, uma mostra de projetos e trabalhos 
dos alunos finalistas, em contexto de Provas de Aptidão 
Profissional, na presença de João Luís Nogueira, Diretor Geral da 
EPATV, e Sandra Monteiro, Diretora Pedagógica.

Um grupo de dez alunos do programa Erasmus, oriundos da 
República Checa, Eslovénia e Grécia, puderam testemunhar 
este dia grande para a EPATV, num intervalo da sua visita às 
instalações da Escola.
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Homenagem a Anabela Santos

e colaboradores com vinte 
anos de serviço

A homenagem a Anabela Trindade Santos – que, durante 
longos anos, foi a técnica da Direção Regional de Educação 
do Norte que acompanhou esta escola – foi um dos momentos 
altos do jantar que comemorou o 28.º aniversário da EPATV 
(Escola Profissional Amar Terra Verde), no passado dia 30 de 
outubro, na Torre de Gomariz, em Vila Verde, e cuja receita 
reverteu para a EPAAJUDA tendo em vista adquirir uma 
cadeira de rodas para um aluno com dificuldades motoras e a 
necessitar de transplante de medula.

O jantar para colaboradores e convidados – entre os quais 
se destacavam vários dirigentes de Escolas Profissionais do 
Norte e a nova presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, 
Júlia Fernandes —  contou com a animação de três tenores 
(Manuel Soares, João Miguel Gonçalves e Rui Fernandes), bem 
como das sopranos Liliana Nogueira e Maria João Gomes que 
animaram os presentes com trechos de conhecidas óperas.

Anabela Santos estava rodeada de vários admiradores e 
ouviu testemunhos de Diretores de Escolas como a EPRAMI, 
Escola Europeia de Ensino Profissional, Conde de S. Bento, Fermil 
de Basto, entre outras.

O representante da Escola Europeia definiu a Eng. Anabela 
Santos como o “sangue das escolas profissionais em Portugal”.

João Luís Nogueira, Diretor da EPATV, formulou a hipótese de 

as Escolas Profissionais do futuro terem de estar sempre abertas, 
24 horas por dia, diversificando os cursos profissionais.

Saudou, depois, o primeiro ato público da nova presidente 
da Câmara Municipal de Vila Verde — progenitora da EPATV — 
como sinal de “colaboração intensa com a escola que durante 
vinte e oito anos tem realizado sonhos e transformado vidas”.

O Diretor Geral da EPATV saudou, também, a presença dos 
Agrupamentos de Escolas de Vila Verde e de Prado, através dos 
seus presidentes, antes de agradecer o trabalho de Anabela 
Santos pelos seus 38 anos ao serviço da educação.

A Eng. Anabela Santos não teve palavras para relevar 
que a “EPATV foi sempre uma escola de referência, pela sua 
diversidade de oferta, pelos espaços e equipamentos que 
disponibiliza aos alunos, pelos recursos humanos qualificados”.

A homenageada da noite lembrou a sua participação 
numas provas de Aptidão Profissional na EPATV, com a presença 
de professores universitários que “me disseram: estas provas são 
feitas com equipamentos que nem as universidades têm”.

O jantar encerrou com homenagens sentidas a vários 
docentes e colaboradores da EPATV com vinte anos de serviço: 
Alberta Duarte, Cláudia Marques, Helena Sousa, Rosa Rodrigues 
e Susana Soares.
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Finalista do 
Hospitality 
Education Awards 
de 2021

A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) foi finalista 
da categoria de Melhor Projeto Educacional da Era Digital dos 
Hospitality Education Awards 2021 — anunciou, no dia 8 de 
setembro, a Associação Fórum Turismo.

A cerimónia de Entrega de Prémios aconteceu no dia 27 de 
setembro, no Dia Mundial do Turismo, no Auditório da Escola de 
Hotelaria e Turismo do Estoril, e a EPATV foi a única finalista do 
Minho nesta categoria. 

Tratou-se de uma eleição do Júri constituído por Turismo 
de Portugal, I.P, Associação Nacional de Escolas Profissionais 
(ANESPO), Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), 

Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior com Cursos na 
área do Turismo (RIPTUR) e Organização Mundial de Turismo 
(OMT).

Os Hospitality Education Awards são prémios onde são 
reconhecidos os melhores formadores, professores, projetos e 
instituições da formação turística em Portugal , com mais de 
uma centena de projetos concorrentes.

Os Hospitality Education Awards felicitaram a EPATV, por 
este reconhecimento que valoriza o Turismo e o torna mais 
competitivo, “pelo seu contínuo trabalho e dedicação” — 
refere o comunicado da Associação Fórum Turismo.

O Concelho de Vila Verde assume a dianteira na proteção 
dos direitos das crianças e jovens, com a apresentação pública 
do VAI - Vamos Apostar na Infância: Plano Local de Promoção 
e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens de Vila Verde, 
no salão nobre do Município. Este projeto desenhado pela 
CPCJ - Vila Verde, surge no âmbito do Projeto Adélia- Apoio à 
parentalidade. A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) 
que tem a sua Diretora Pedagógica, Drª Sandra Monteiro, como 
membro cooptado da comissão alargada da CPCJ- Vila verde, 
assumiu-se como parceira desde a primeira hora e hasteou, 
hoje, dia 30 de setembro, a Bandeira do Selo Protetor dos 
Direitos das Crianças, mais uma vez.

O Diretor da Escola, Dr. João Luís Nogueira marcou presença 

no hastear da bandeira que contou com a participação da 
presidente da CPCJ de Vila Verde, Beatriz Santos, da presidente 
da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção 
das Crianças e Jovens, Rosário Farmhouse, coordenadora 
do projeto Adélia- CNPDPCJ, Elizabeth Di Paolo e da nova 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Júlia Fernandes, 
entre outras personalidades e instituições.

A promoção, proteção e defesa dos direitos humanos 
das crianças constitui um dos pilares fundamentais para 
o desenvolvimento e progresso das comunidades e Selo 
Protetor representa uma oportunidade de autodiagnóstico 
e capacitação dirigida às Entidades com Competência em 
Matéria de Infância e Juventude.

Com EPATV como parceira:

Vila Verde protege as crianças
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A CEP/ISPGAYA — CEP, Cooperativa de Ensino Politécnico, 
entidade titular do ISPGAYA – Instituto Superior Politécnico Gaya 
— e a EPATV — Escola Profissional Amar Terra Verde — assinaram 
um protocolo de cooperação que facilita o acesso dos alunos 
da Escola de Vila Verde aos cursos da primeira instituição.

No âmbito deste protocolo, a CEP/ISPGAYA compromete-
se em atribuir um desconto de cinco por cento sobre o valor 
das propinas e oferece a primeira matrícula/inscrição, no valor 
de 180 €, aos alunos da Escola Profissional Amar Terra Verde 
indicados pela direção desta Instituição que se inscrevam nas 
formações do ISPGAYA até 30 de junho de cada ano civil.

Este acordo assegura que o valor da matrícula pode ser 
alterado em cada ano letivo, não prejudicando os alunos 

e garante vagas aos estudantes provenientes da Escola 
Profissional Amar Terra Verde caso se inscrevam até 30 de junho, 
de acordo com a legislação em vigor.

Esta cooperação entre ambas as instituições, agora 
celebrada, visa o desenvolvimento das capacidades científico-
pedagógicas e de formação de ambas nos domínios da 
formação e investigação, desenvolvimento de projetos, 
organização de palestras, seminários e estágios.

Por sua vez, a Escola Profissional Amar Terra Verde, facilita a 
colaboração dos seus Associados em atividades científicas e 
pedagógicas, em projetos promovidos pela CEP/ISPGAYA, e dos 
seus docentes em palestras, seminários e conferências, que se 
enquadrem nas áreas de formação por si ministradas.

O Galardão Eco-Escolas 2021 visa divulgar, reconhecer 
e premiar o trabalho das Eco-Escolas durante o ano letivo 
2020/21. 

A Escola Profissional Amar Terra Verde esteve presente 
na cerimónia com dois docentes e dois alunos, no dia 12 de 
outubro, em Sintra.

O Eco-Escolas iniciou-se em Portugal em 1996/1997 sendo 
este o ano letivo em que completa os 25 anos. Pretendeu-
se, neste ano especial, homenagear o percurso das escolas 
e professores mais empenhados, dedicados, persistentes e 
resilientes. 

Ao longo da tarde foram entregues os certificados e os 

prémios às escolas vencedoras. O Ministro da Educação, Tiago 
Brandão, entregou simbolicamente uma bandeira verde, onde 
reconheceu a cada escola o trabalho desenvolvido ao longo 
do ano letivo em prol do ambiente e da sustentabilidade.

A EPATV recebeu nos projetos: Geração Depositrão, 
o 1º lugar ex aequo; Eco-Ementas Mediterrânicas-Desafio 
Alimentação Saudável e Sustentável, Menção Honrosa; Desafio 
Onde Está o Ecolápis, 1º lugar ex aequo; Desafio internacional 
#TrashHack, 1º lugar.

É também a 14ª bandeira verde que a Escola Profissional 
Amar Terra Verde recebe, fruto do seu empenho e dedicação à 
proteção do ambiente e da sustentabilidade ambiental.

Cooperação com

Cerimónia do 

Galardão Eco-Escolas
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Um dos maiores símbolos de solidariedade social em Portugal, é a Campanha 
Pirilampo Mágico, que iniciou a 15 de outubro de 2021 e terminou a 7 de 
novembro de 2021. Este ano, o grupo de voluntariado da nossa Escola, apoiou 
a FENACERCI (Federação Nacional das CERCI´s). Fazemos questão que a nossa 
escola se envolva e seja rosto de apoio e união a causas solidárias.

Toda a comunidade escolar, como era de esperar, esteve envolvida e de 
mãos dadas pela causa, tendo conseguido atingir os objetivos propostos, dando 
provas da sua enorme capacidade de solidariedade.

Campanha Pirilampo Mágico

O Dia Mundial da Alimentação é um apelo global à 
erradicação da fome, por um mundo em que alimentos 
nutritivos estejam disponíveis e sejam acessíveis a todos, em 
qualquer lugar.

Hoje, porém, mais de 820 milhões de pessoas não têm 
alimentos suficientes e a emergência climática é uma ameaça 
crescente à segurança alimentar. Enquanto isso, dois mil milhões 
de homens, mulheres e crianças têm sobrepeso ou são obesos. 
As dietas não saudáveis apresentam um enorme risco de 
doenças e morte.

É inaceitável que a fome esteja a aumentar num momento 
em que o mundo desperdiça mais de mil milhões de toneladas 
de alimentos por ano. Está na hora de mudar a forma como 

produzimos e consumimos, inclusive para reduzir as emissões de 
efeito estufa. A transformação dos sistemas alimentares é crucial 
para o cumprimento de todos os objetivos de desenvolvimento 
sustentável.

Enquanto família humana, a nossa prioridade deveria ser 
sempre um mundo sem fome.

Nesta perspetiva e em comemoração deste dia, a EPATV 
recebeu, no dia 18 de outubro, a nutricionista Teresa Amorim, 
que numa palestra sobre o tema “Alimentação Saudável” 
sensibilizou as turmas do 1º, 2º e 3º ano do Curso de Esteticista 
e do 1º ano do Curso de Cabeleireiro, tendo apresentado na 
sua exposição formas de conseguirmos ter uma alimentação 
saudável de forma sustentável.

Alunas do 3º ano do Curso de Esteticista, participaram no dia 
21 de outubro, na tertúlia  "Discutir o Indiscutível: As Mulheres no 
Mercado do Trabalho"; uma iniciativa do CLDS-4G Vila Verde, 
integrada no Programa da Semana Municipal para a Igualdade 
e Diversidade.

O debate abordou questões relacionadas com a igualdade 

de oportunidades entre homens e mulheres no mercado 
de trabalho, as disparidades salariais, bem como a partilha 
de tarefas diárias e os desafios da integração profissional 
de mulheres em áreas estereotipadas e associadas ao sexo 
masculino.

Dia Mundial da Alimentação 

Palestra de sensibilização

Discutir o Indiscutível

com o Curso de Esteticista
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Nos dias 21,22 e 23 de outubro realizou-se, no Pavilhão do Altice Forum Braga, 
a 18ª edição do Braga Noivos 2021.

O docente e diretor do curso de Cabeleireiro da Escola Profissional Amar Terra 
Verde, Nelson Costa, assíduo neste evento há vários anos, convidou a participar 
no evento três das suas alunas do 2º ano.

A experiência e o contacto com grandes profissionais especializados 
em penteados e maquilhagem de noiva, foram uma experiência muito 
enriquecedora. 

As alunas sentiram uma enorme gratidão por terem esta oportunidade, 
apesar do stress e a pressão a que, na maior parte das vezes, os profissionais do 
mundo da moda são submetidos. A experiência foi uma oportunidade única, a 
realização de um sonho.

Uma palestra sobre tecnologia na propulsão de veículos 
e um documentário sobre o impacto dos veículos elétricos 
dominaram, durante todo o dia 27 de outubro, os Encontros de 
Eletricidade e Energia.

Os encontros envolveram os alunos de Mecatrónica, 
Eletrotecnia, Frio e Climatização e TEAC, sob coordenação dos 
professores Francisco Gomes e Carlos Marinho.

Durante a atividade foram apresentadas tecnologias de 
veículos com propulsão elétrica, suas configurações, bem como 

foi abordada a temática dos veículos que utilizam hidrogénio 
como combustível. Os alunos assistiram também, durante a 
palestra, a um documentário sobre o impacto dos veículos 
elétricos, no planeta. No final da palestra os alunos tiveram a 
oportunidade de verificar pormenorizadamente um veículo 
elétrico e um híbrido 

Os Encontros de Eletricidade e Energia prosseguem no 
próximo dia 25 de janeiro.

Alunas do curso de Cabeleireiro

no Braga Noivos 2021

Veículos Elétricos dominam 

Encontros de Eletricidade e Energia

23ESCOLA



Nos dias que correm, o verniz faz parte da maquilhagem e já não 
concebemos o mundo da cosmética sem ele. No entanto, nem sempre foi assim. 

Olhando para trás, é curioso perceber que a tradição de pintar as unhas 
remonta ao Antigo Egipto (cerca de 3500 AC), numa altura em que se recorria 
ao poder corante da henna para as colorir. Ter unhas pintadas era sinónimo de 
estatuto social e, quanto mais escuras fossem, maior o poder (só os faraós e as 
suas famílias podiam usar cores mais escuras).

Cleópatra, por exemplo, era conhecida por gostar e usar sempre um tom de 
vermelho escuro.

No Império Chinês, pintar as unhas era normal, com cores que iam desde o 
dourado e o prateado, até ao vermelho e ao preto. 

Nessa altura, os vernizes eram feitos de misturas de plantas, cera de abelha, 
clara de ovo, gelatina, goma arábica e pétalas de flores.

No final do séc. XIX, surgiram as primeiras pastas de brilho para as unhas, bem 
diferentes dos vernizes líquidos de hoje. 

 Por volta de 1920, nascia o primeiro verniz de consistência líquida.
O seu nascimento é atribuído à maquilhadora Michelle Menard, que 

trabalhava em Paris e que terá recorrido a um esmalte usado na pintura de 
automóveis para maquilhar as unhas.

De lá para cá, o mercado dos vernizes de unhas não mais parou de crescer. 
Foi nos EUA que se deu os primeiros passos, graças às atrizes de Hollywood, 

que, através dos seus filmes, rapidamente popularizaram o uso de unhas mais 
escuras e sempre convenientemente maquilhadas.

Hoje, os avanços tecnológicos têm mostrado que não existem limites no que 
às unhas diz respeito. Mas o objetivo, em última análise, é sempre o mesmo - 
tornar a mulher mais bonita e atraente...

Nesta perspetiva e consolidando os conhecimentos até agora estudados, a 
turma do 1º ano do curso de esteticista recebeu hoje a visita da formadora Sofia 
Batista num Worshop sobre a aplicação de verniz gel.

Todas as alunas participaram ativamente tendo feito os protocolos de 
remoção de verniz gel e depois a colocação dos mesmos.

Nos dias 27 e 28 de outubro, as turmas de 3º ano dos Cursos 
de Restauração - Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar - 
visitaram o Centro de Ciência do Café (Delta) e a Fábrica da 
Riberalves. 

Os alunos ficaram bastante satisfeitos com as visitas, pois foi 
a melhor forma de perceberem como estes produtos chegam 

até nós, bem como toda a história que os envolve. Ao mesmo 
tempo, foram dadas sugestões de serviço por um especialista 
e algumas dicas e técnicas para no futuro tratarem da melhor 
forma o Café e o Bacalhau - produtos estes que têm um papel 
muito importante nas nossas mesas.

Workshop

aplicação Verniz Gel

Cursos de Restauração

em visita de estudo
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Alunos aprendem 

Hip-Hop

À semelhança de anos anteriores, as professoras do Grupo 
Disciplinar de Inglês desafiaram os alunos a demonstrar os seus 
dotes de imaginação para a semana de Halloween. Este ano 
o desafio era, a partir de materiais reciclados, construir uma 
vassoura de bruxa alusiva ao tema.

Os alunos participaram no concurso com entusiasmo 
e criatividade, pois os resultados foram assustadoramente 
fantásticos, com vassouras de todos os tamanhos e feitios, 
desde as mais simples às mais arrojadas. 

A par do concurso de vassouras, as turmas dos 2º e 3º anos 
do Curso Técnico de Esteticista colaboraram na comemoração 
deste dia, com pinturas faciais artísticas para o Dia das Bruxas. 

Revelaram muita imaginação e arte na maquilhagem de 
caracterização, com criações de bruxas, diabos, monstros, 
fantasmas, esqueletos, vampiros, entre outras pinturas 
fabulosamente aterrorizadoras. 

A turma de Design de Gráfico, 1º ano, também revelou as 
suas apetências criativas com posters, os quais anunciavam a 
semana do Halloween. 

Estes projetos possibilitam promover nos alunos um sentido 
de pertença à escola, permitindo-lhes uma maior e melhor 
integração no seio da comunidade escolar e ao mesmo tempo 
formar jovens cidadãos conscientes da diversidade cultural e da 
importância da sua aceitação.

Grupo Disciplinar de Inglês

entra no espírito de HALLOWEEN
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No dia 29 de outubro, um grupo de alunos voluntários da EPATV participou no 
Peditório Nacional da Liga Portuguesa contra o Cancro, através do seu parceiro 
Lions Clube de Braga.

Uma equipa de 10 alunos assegurou o Peditório nas superfícies comerciais 
Pingo Doce e Lidl, em Vila Verde, colaborando nesta que é uma iniciativa de 
grande importância para angariação de fundos e para a sensibilização da 
comunidade para uma das principais causas de morte em Portugal!

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

Durante os dias 3, 4 e 5 de  novembro, o CITEVE – Centro 
Tecnológico das Indústrias Têxteis e do Vestuário de Portugal, 
situado em Vila Nova de Famalicão, apresentou na EPATV um 
projeto inovador destinado a todos os alunos: o “Pense Indústria 
i4.0”.

O projeto “Pense Indústria i4.0” tem como objetivo a atração 
de jovens para a indústria, demonstrando oportunidades 
de desenvolvimento profissional e dando-lhes acesso a 
experiências únicas e inovadoras. 

Nestes dias foram realizadas  sessões de Sensibilização com 
Demonstração de Tecnologias Industriais i4.0 recorrendo a 
equipamentos alusivos à digitalização e outras tecnologias da 
indústria 4.0. 

Nestas sessões foram ainda apresentados 2 concursos: F1 in 
Schools- Concurso internacional multidisciplinar, onde equipas 
de jovens competem entre si, na construção de um carro 
de Fórmula 1 em miniatura, de acordo com regulamentos 
específicos, tendo em conta fatores de sucesso de uma 
empresa de base tecnológica (tecnologias, manufatura aditiva, 
comunicação, gestão, marketing e empreendedorismo) 
e o  Concurso Nacional IoT isto é uma oportunidade para 
apresentação de ideias/soluções inteligentes e exequíveis 
baseadas em IoT (internet das coisas), onde os jovens são 
desafiados a conceber uma nova solução com conexão 
via internet, que torne o dia a dia mais smart e simples e que 
preferencialmente também contribua para a sustentabilidade.

Alunos solidários participam no

Peditório Nacional da Liga Portuguesa contra o Cancro

CITEVE 

EPATV a pensar na indústria
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Nos dias 9 e 10 de novembro, a turma do 2º ano de Animação Sociocultural 
vivenciou o Dia Internacional dos Museus e Centros de Ciência, uma iniciativa 
organizada pelo Planetário- Centro Ciência Viva de Braga, que tinha 
como principal objetivo reforçar o papel dos Centros e Museus de Ciência 
na aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, através da 
sensibilização para os desafios atuais da humanidade. Desta forma, os alunos 
da EPATV realizaram, então, um Peddy-Papper científico/ cultural, onde 
puderam visitar cinco museus na cidade de Braga (Mosteiro de S. Martinho 
de Tibães/ Museu dos Biscainhos / Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa/ 
Centro Interpretativo Memórias da Misericórdia de Braga - Palácio do Raio/
Termas Romanas do Alto da Cividade /Fonte do Ídolo ), desta forma tiveram 
ainda, oportunidade de conhecer possíveis contextos de intervenção da área 
sociocultural.

Resta, por fim, agradecer todo o empenho depositado nesta atividade por 
parte da organização e, ainda, a gentileza da Câmara Municipal de Braga ao 
oferecer algumas lembranças aos participantes.

Os alunos de Cozinha/Pastelaria confecionaram um lanche para festejar o 
Magusto junto da comunidade EPATV. 

Os alunos de Serviço/Bar serviram as castanhas, um por um, com o maior 
sorriso por trás das máscaras. 

Animação Sociocultural vivenciou o

Dia Internacional dos Museus e Centros de Ciência

Comunidade da EPATV

Celebra o Magusto
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A turma do 3º ano do Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria esteve, dia 12 de 
novembro, presente num pequeno workshop sobre leguminosas, onde foram 
tratados temas como a sustentabilidade na alimentação e a alimentação 
equilibrada. 

Este workshop teve como objetivo a promoção do Concurso Gastronómico 
"Leguminosa no Prato", promovido pelo IPCA.

Hoje em dia a técnica de aplicação de unhas de gel é muito procurada nos 
espaços de esteticismo e neste procedimento as unhas são construídas à base 
de um gel fino e transparente. 

Esse material pode ser colocado sobre a unha e modelado de acordo com a 
forma e o tamanho que a pessoa preferir.

Em unhas roídas aplicam-se alongamentos artificiais-types.
As unhas de gel são conhecidas por terem durabilidade maior que outros 

tipos de unhas.
As alunas do 1º ano de esteticista receberam formação sobre esta técnica e 

a técnica de nail art com a formadora Guida Fernandes.
Foi uma formação muito interessante onde além da técnica utilizada se 

recorreu a várias técnicas de nail art em diversos formatos de unhas tis como 
stiletto, amendoadas, quadradas e inversa francesa.

Foi uma atividade muito apreciada por todas as formandas.

No dia 22 de novembro, a turma do 3º ano de Cozinha e Pastelaria aceitou o 
desafio da Unilever Food Solutions em parceria com a Libargel para confecionar 
um menu totalmente vegetariano onde foram utilizados vários produtos da Food 
Solutions, The Vegetarian Butcher e Azeite Galo sob as orientações do Chef David 
Silva e Rui Santos.  

O balanço não podia ser mais positivo, pois desta manhã de trabalho saíram 
pratos verdadeiramente deliciosos que agradaram ao público em geral. 

Workshop

Leguminosas

Workshop

APLICAÇÃO DE VERNIZ GEL E NAIL ART

Cozinha e Pastelaria aceitou o desafio da

Unilever Food Solutions
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“Está nas nossas mãos deixar de fumar. Fumar é como poluir 
um rio. É fácil poluir, difícil é despoluí-lo” — garantiu o professor 
José Precioso, do Instituto da Educação da Universidade do 
Minho, na EPATV.

Acerca dos comportamentos juvenis, José Precioso deixou 
um alerta: “não tens o direito de pressionar o outro a fazer o que 
ele não quer. Fumar deixou de estar na moda e vós podeis ser a 
primeira geração de não fumadores.  Fumar é ser sofisticado/a, 
ter estilo ou ser charmoso/a. Nada disto é verdade. Se vos 
pressionarem, tens de aprender a dizer não”.

José Precioso falava na primeira etapa, aberta aos alunos 
dos primeiros e segundos anos do Curso Técnico Profissional de 
Estética e de Curso Técnico Profissional Cabeleireiro(a), de uma 
dupla jornada que assinalou o Dia Nacional do Não Fumador.

Coordenada pelo Prof. José Barros e pelo Serviço de 
Psicologia Orientada Dra. Catarina Pessoa e Dra. Joana Gomes, 
esta iniciativa trouxe à EPATV um dos maiores especialistas do 
não tabagismo, um movimento que quer evitar a morte de 
cinco milhões de pessoas em cada ano.

“Ninguém nasce fumador” mas aprende-se a fumar com 
os pais, amigos, no emprego, na escola e por causa da 
publicidade – lembrou este professor universitário.

Ao consumo do tabaco acontece o mesmo que no álcool 
ou na alimentação onde também “há uma indústria que 
o produz e quer vender” — acrescentou José Precioso que 
desmontou alguns mitos.

Algumas raparigas pensam que fumar ajuda a emagrecer 
ou que deixar de fumar engorda. “Errado: comer menos, 
beber menos álcool e consumir menos açúcar e gorduras e 

queimar calorias com exercício físico são as regras a seguir para 
emagrecer”.

O consumo de tabaco é responsável pela morte de 650 
mil pessoas na União Europeia, entre os 35 e 69 anos, e por 25 
a 30 mil portugueses, o que transforma o ato de fumar num 
“problema de saúde publica grave” e a primeira causa de 
morte evitável nos países ocidentais.

José Precioso lembrou aos jovens que 90% dos cancros de 
pulmão, 75% de bronquites crónicas e enfisemas, bem como 
25% das doenças cardiorespiratórias são devidas ao consumo 
de tabaco que é também um “inimigo do coração”.

Esta dependência “prejudica também as mulheres embora 
estas fumem menos e há menos tempo” e causa outro tipo de 
cancros como nos lábios, bexiga, fígado, pâncreas e esófago”.

O tabaco — sendo responsável por 50% dos cancros — 
degrada também a aparência física, como podem ver através 
do site www.tobaccobody.fi, convida ao decréscimo de 
exercício físico, gera impotência sexual nos homens.

Se a dependência é causada pela nicotina, o papel que 
envolve o cigarro  (alcatrão) é o gerador de maior número 
de doenças, garantiu José Preciso que desmentiu outro mito: 
bastam dois ou três meses para ficarmos dependentes. É como 
a cafeína (cf. www.tobaccofacts.com).

Em termos de consumo de tabaco, Portugal está a meio da 
tabela europeia (12 % de jovens com 15 anos fumam um cigarro 
por semana) mas já estivemos pior (20%), num movimento 
semelhante ao do álcool. Por isso, fumar é uma moda em 
extinção.

 

Prof. José Precioso

“fumar deixou de estar na moda”
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Nos dias 22, 23 e 24 de novembro, o Mercado Municipal de Braga foi o palco 
do EYCA European Young Chef Award, concurso internacional de gastronomia 
levado a cabo pelo Instituto Internacional de Gastronomia, Cultura, Arte e 
Turismo (IGCAT), em colaboração com instituições de artes culinárias das Regiões 
de Gastronomia.  

A concurso estiveram nove jovens chefs vindos de toda a Europa, sendo o 
grande vencedor o jovem da Noruega. Durante o evento os alunos dos cursos de 
Restaurante/Bar e Cozinha/Pastelaria, colaboraram com os jovens a concurso, 
serviram as refeições, realizaram showcookings onde deram a conhecer as 
tradições gastronómicas do Minho, sendo a experiência bastante enriquecedora 
para os alunos da EPATV.

25 de novembro é o dia em que se assinala a Eliminação da Violência contra 
as Mulheres e a EPATV não quis ficar indiferente a esta causa. Alunas do curso de 
Estética, do 2º e 3º anos, com o apoio da Diretora de Curso, Professora Maria José 
Falcão, maquilharam-se e circularam no recinto escolar com frases para alertar 
a comunidade escolar para um fenómeno que continua a afetar principalmente 
as mulheres.

Esta campanha de sensibilização, que contou com o apoio do Projeto 
Envolver, da Associação SOPRO, através da distribuição de pins pelos alunos, 
pretendeu ajudar a desconstruir algumas crenças nos jovens e reforçar a 
importância de manter relações saudáveis. As frases escritas pelas alunas tinham 
como objetivo consciencializar os jovens para os comportamentos de violência 
física e psicológica que são uma realidade presente nas relações amorosas.

Alunos colaboram com 

EYCA - European Young Chef Award

Sensibilização para a 

Violência contra as Mulheres
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“Sois alunos de uma escola que ama a terra verde. Levai 
este lema para casa, para as vossas famílias e para os vossos 
empregos” — afirmou o Vereador do Ambiente de Vila Verde, 
na sessão que assinalou o hastear da 14.ª Bendira Esco-Escolas 
— a nona consecutiva — na Escola Profissional Amar Terra Verde 
(EPATV).

Patrício Araújo usou o nome da EPATV para lançar um 
desafio aos jovens que enchiam o auditório da Escola: “ou 
mudamos os nossos comportamentos ou estamos todos 
condenados”.

Se há uns trinta anos nos “preocupávamos com a 
biodiversidade” — tema de uma palestra com o fotógrafo da 
natureza Carlos Palma Rio —, “hoje é a sobrevivência do ser 
humano que está em causa”.

O autarca que acompanha o trabalho ambiental da 
Escola há oito anos, destacou que esta Bandeira Eco-Escolas 
é o reconhecimento externo do “empenho, do valor dos 
vossos professores para que tenhais uma atitude ambiental 
sustentável”.

“O Planeta Terra está com febre e a espécie humana tem 
contribuído para isso. A Natureza vai ser implacável com a 
espécie humana e temos de mudar os nossos comportamentos. 
Amar a terra verde é o nome da vossa Escola mas tem de ser 
um lema de vida e de acção. Levem este valor — Verde — 
para fora, para casa, para os vossos amigos e para os locais de 
trabalho”.

Patrício Araújo considerou insustentável que “cada 
vilaverdense continue a produzir um quilograma de lixo por dia 
e que metade das 15 mil toneladas anuais de lixo recolhido em 
Vila Verde não possam ser recicladas”.

Na cerimónia do hastear da Bandeira Eco-Escolas, estiveram 
presentes também o Diretor da escola, João Luís Nogueira, a 
Diretora Pedagógica, Sandra Monteiro e o vice-presidente da 
Câmara Municipal de Vila Verde, Manuel Lopes. 

Seguiu-se uma sessão aberta por João Luís Nogueira que 
agradeceu o trabalho voluntário do Grupo Eco-Escolas, 
coordenado pelos prof. Paula Costa e José Dantas, que tem 
“mostrado muita dedicação, empenho e competência”.

O Diretor da EPATV saudou os alunos do 3.º ano de Estética 
pela celebração do Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência contra as Mulheres, “que é um crime, é feio e 
desumano”.

O Vice-presidente do Município agradeceu o “trabalho da 
EPATV na formação de muitas gerações de jovens, com um 
trabalho de grande mérito” que justifica o apoio municipal.

A Bandeira Eco-Escolas reconhece e premeia o trabalho das 
Eco-Escolas durante o ano letivo 2020/21e foi atribuído à EPATV  
no dia 12 de outubro, em Sintra.

A EPATV recebeu no projeto Geração Depositrão, um 1.º 
lugar ex aequo; uma Menção honrosa para o Eco-Ementas 
Mediterrânicas-Desafio Alimentação Saudável e Sustentável, 
mais dois primeiros lugares em Desafio Onde Está o Ecolápis e 
Desafio internacional #TrashHack.

MODA DOS BALOIÇOS E PASSADIÇOS AGRIDE A NATUREZA
É a 14.ª bandeira verde que a Escola Profissional Amar Terra 

Verde hasteou, fruto do seu empenho e dedicação à proteção 
do ambiente e da sustentabilidade ambiental. 

O fotógrafo de natureza, Carlos Palma Rio apresentou-
se como alguém que usa a fotografia “como instrumento 
de educação ambiental” quando vivemos “a sexta grande 
extinção de animais, a uma velocidade alucinante”.

Nesse sentido, “a extinção da espécie humana vai chegar 
mais rápido do que todos pensamos” — alertou o fotógrafo 
residente em Fão, Esposende, que se insurgiu contra a moda 
dos baloiços e dos passadiços; estão a “permitir a invasão de 
multidões em pedaços da natureza que estavam preservados e 
cheios de vida”.

Carlos Palma Rio fotografa a vida selvagem há 8 anos, é 
responsável pelo Grupo de trabalho de Fotografia da Natureza, 
do Ambiente e Documental da Quercus e tem percorrido 
Portugal e outros países em expedições fotográficas. Vencedor 
do Prémio Internacional de Fotografia Galiza Selvagem, conta 
com as suas fotografias publicadas em várias revistas e livros da 
especialidade em Portugal e no estrangeiro, tendo publicado 
dois livros sobre este tema. 

Bandeira Eco-Escolas

Escola que “ama a terra verde”

31ESCOLA



Lara Teixeira e Carolina Faria, alunas do 1º ano do curso 
Técnico de Design de Comunicação Gráfica, José Dantas e 
Paula Costa, docentes da Escola Profissional Amar Terra Verde, 
participaram nos dias 26 e 27 de novembro, no Seminário Jovens 
Repórteres para o Ambiente, em Braga.

A EPATV apresentou o vídeo que acabou por conquistar o 
1º lugar mundial, o projeto “Trash Hack Campaign”, atividade 
da ASPnet e da UNESCO, à qual as Eco-Escolas se associaram. 
O trabalho abordava o desperdício e a produção de resíduos, 
sugerindo pequenas ações que podemos ter no nosso dia-a-dia 
para reduzir a quantidade de lixo que produzimos (Trash Hacks).

Professores e alunos tiveram oportunidade de treinar a 
metodologia inerente ao projeto, trabalhando em conjunto e 

em separado, sobre as diversas temáticas relacionadas com os 
fóruns de trabalho, a partir de “estudos de caso”. 

Foi ainda possível realizar uma entrevista a Pedro Marcelino, 
jornalista, realizador, júri internacional YRE e JRA pioneiro nos 
anos 90.

Os jovens repórteres para o ambiente (JRA) investigam 
e interpretam questões ambientais / de sustentabilidade 
relevantes a nível local como se fossem jornalistas, reforçando 
os seus conhecimentos no domínio do ambiente, das 
línguas estrangeiras e das novas tecnologias e técnicas de 
comunicação. Desenvolvem ainda competências nas áreas da 
cidadania, iniciativa individual e trabalho em equipa, análise 
crítica, responsabilidade social e liderança.

Com a apresentação do livro “Histórias comidas — Eu 
consigo”, através de um vídeo e de uma boneca em cerâmica, 
o Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Verde foi o palco 
da celebração do Dia Internacional da pessoa com deficiência, 
com participação ativa da EPATV. 
A sessão foi presidida por Júlia Fernandes, Presidente do 
Município, que estava ladeada por Emília Martins, ilustradora e 
autora do livro, Pedro Seromenho, ilustrador e editor, e António 
Melo, presidente da Delegação de Braga da Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 
(APPACDM). 
Na sala, além dos alunos do Curso Técnico Profissional de 
Multimédia e Design Gráfico, da Escola Profissional Amar Terra 
Verde, estavam presentes a Diretora Pedagógica, Sandra 
Monteiro, Professor António Cunha e Diretora do Curso de 
Design Gráfico, Maria Pimenta, 
Os alunos da EPATV participaram na elaboração de um vídeo 
sobre o livro e na pintura à mão da mascote deste projeto, uma 
bela peça em cerâmica— a Maria, figura central da exposição 
no átrio municipal. 
A autarca admitiu a hipótese de distribuir este livro pelos idosos 
que não sabem ler e pelas crianças das instituições do concelho 
de Vila Verde no âmbito do projeto “Cultura para todos”. 
No entender de Júlia Fernandes, trata-se de uma “nova forma 
de ensinar a ler aqueles que não aprenderam a juntar as letras 
e a unir as palavras”, e este é “um pequeno tesouro de inclusão 
para todos num concelho mais solidário e mais inclusivo”. 

António Melo agradeceu o calor humano e o apoio financeiro 
municipal, com verbas da União Europeia, após uma abertura 
com uma mini-orquestra de câmara com alunos da Academia 
de Música de Vila Verde, ensaiada pelo Maestro Ilídio Nunes. 
Por sua vez, Pedro Seromenho definiu “Histórias comidas — Eu 
consigo” como projeto inovador através de “um objeto mágico 
que resulta de muita dedicação, esforço e perseverança” e 
destacou a “poesia visual em que a realidade é múltipla”. 
“Gostei muito do olhar — no livro as frases são acompanhadas 
de desenhos sempre diferentes — pois “quem não lê vê o 
mundo curtinho e este livro mostra-nos um mundo maior, um 
mundo inclusivo”. 
A autora do livro, Emília Martins agradeceu aos parceiros deste 
projeto, Câmara Municipal, Crédito Agrícola, EPATV (“toda 
a escola, diretores, professores e alunos”), CACI’s (Centro de 
Actividades e Capacitação para a Inclusão) da APPACDM e 
Biblioteca Machado Vilela. 
Para esta professora, com 20 anos de experiência, o ponto de 
partida para esta história contada em imagens foi notar “a 
frustração dos seus alunos que não conseguiam ler” e conseguiu 
“chegar a eles com desenhos em Gualtar”. 
A história da Maria — que aprende a ler com bonecos ou 
desenhos — foi traduzida numa mascote de cerâmica pintada 
com as cores azul e cor-de-rosa e constitui uma boa ferramenta 
para “ajudar os jovens deficientes intelectuais na construção 
frásica, na pronúncia das palavras, na capacitação e na sua 
autoestima”.

Participação no Seminário

Jovens Repórteres para o Ambiente

Enriquecemos a celebração do

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 
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No dia 3 de dezembro a turma de T. Animador Sociocultural e a T. EFA da 
Escola Profissional Amar Terra Verde, visitaram a Vila Natal em Óbidos. Os alunos 
puderam aproveitar a magia da época, num dia esplêndido de luz e brilho.

Na Vila Natal em Óbidos, os nossos alunos desfrutaram de uma grande 
variedade de atividades promovidas pela organização, e assistiram a diferentes 
formatos de animação, desde espetáculos em sala, jogos, pistas de gelo a 
desfiles na rua.

No âmbito da comemoração do Dia Internacional do 
Voluntariado, que se celebra a 05 de dezembro, convidámos a 
Drª Alexandrina Cerqueira para uma agradável conversa com 
os nossos alunos voluntários. Este encontro procurou estimular 
os jovens a participar mais ativamente na comunidade e a 
entender o quanto é satisfatório fazer o bem ao próximo. 

O intuito destas atividades é procurar desenvolver nos alunos 
a vontade de fazer trabalho voluntário, através de exemplos 
que mostrem o quão gratificante é participar numa causa tão 
nobre que traz benefícios a toda a sociedade. Cada vez mais 
precisamos de pessoas pró-ativas que manifestem a vontade 
de fazer a diferença. Entre tantas mensagens lindas proferidas 
pela palestrante ficou o verdadeiro sentido do voluntariado. 

- Doar o tempo
- Doar uma palavra
- Doar o conforto de um abraço

“A magia do voluntariado é transformar ações em inspirações”

Como forma de celebrar o Dia Internacional do 
Voluntariado 2021, a turma do 2° ano do curso Animador 
Sociocultural da EPATV associou-se ao Projeto Virar a Página. 
Assim, durante a manhã do dia 6 de dezembro, os alunos 
apoiaram nas tarefas na sala e cozinha das instalações do 
referido projeto, colaborando, portanto, na organização, 
confeção e distribuição das refeições. Esta iniciativa permitiu 
o estabelecimento de um contacto direto com um dos 
possíveis contextos de intervenção da área sobre a qual versa 
o curso - área sociocultural-, bem como a sensibilização para 
a importância do voluntariado para o bem-estar social. Deste 
modo, foi possível, através de um pequeno gesto, ajudar 
uma fação mais carenciada da nossa sociedade. Resta, por 
fim, agradecer todo o empenho depositado nesta atividade 
por parte da organização e, ainda, a gentileza de todos os 
voluntários da cozinha solidária e à Associação YAY pela 
disponibilidade.

Visita de estudo   

à Vila Natal em Óbidos

Dia Internacional 

do Voluntariado
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Os jovens alunos que “tenham sido identificados como 
'bullies' (agressores), entre os 6.º e o 9.º anos de escolaridade 
vieram a ser condenados criminalmente aos 24 anos de idade 
pelo menos uma vez” — garantiu Daniel Lomba, chefe do 
Serviço da GNR de Braga para as Escolas.

Daniel Lomba falava numa sessão sobre Bullying e Cyber-
bullying na Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) , no dia 
6 de dezembro, aberta aos alunos do primeiro ano, dinamizado 
pelo Serviço de Psicologia e Orientação, com apoio técnico de 
Marta Gonçalves.

A EPATV possui uma Brigada anti-bullying e esta sessão 
integrou-se no seu plano de acção sobre a “violência física e 
psicológica contra uma vítima continuadamente”.

Geralmente, explicou Daniel Lomba, este comportamento 
decorre entre adolescentes, contra alguém mais frágil em que o 
agressor é um “bully” e a vítima é “bullied” que pode ser direto 
(físico e verbal) ou indireto (“fonte de um boato que impede 
alguém de pertencer ao grupo”).

O bullying gera pânico, insegurança e sofrimento em silêncio 
e é fundamental estar atento aos sinais: isolamento da vítima, 
queixas frequentes de doença, falta de apetite, descontrolo e 
lesões.

É essencial estar atento às lesões encobertas do corpo, 

difíceis de serem vistas pelos professores e auxiliares educativos, 
mas também “às reações emocionais, como nervosismo, 
ansiedade, preocupação, baixa auto-estima e rendimento 
escolar” — sublinho o militar da GNR.

O agressor mostra-se sempre “confiante, social manipulador, 
blindado ao sofrimento, sem compaixão e hiperativo” e pode 
ser a semente de um grupo de “bullies” ou de um gangue, 
situação que não se regista nas Escolas de Braga.

Neste processo, são fundamentais as testemunhas, pois 
algumas “conhecem, mas calam, são coniventes e incentivam 
o agressor”, pelo que é necessário “dar conhecimento e ajudar 
a vítima de forma discreta, como falar com um professor”.

Algumas testemunhas tentam imitar os “Bullies” ou “tornam-
se insensíveis perante o sofrimento dos outros, mas podem fazer 
a diferença” — alertou Daniel Lomba

O Bullying ou Cyber-bullying “deixa marcas, gera medos, 
dor física e psíquica, depressão, suicídio, fúria, desvios para as 
drogas ou álcool, desgostos de viver ou desejo de vingança”.

Existem consequências negativas para o agressor que se 
“torna um adulto delinquente” e até aos 24 anos pode ir parar 
a uma cadeia. Existe a Lei Tutelar Educativa (para adolescentes 
dos 12 aos 16 anos) que penaliza estes agressores que ignoram 
um dever essencial: respeito pelo outro.

Chegou, no dia 7 de dezembro, à EPATV, um presente de 
Natal antecipado - uma oferta muito especial, um boneco 
de neve feito pela família da APPACDM Vila Verde. A EPATV 

ficou muito grata e devolveu votos de um Feliz Natal a todos os 
utentes e colaboradores desta tão adorada instituição.

Bullying

é porta para atividade criminosa

APPCDM

deseja um Feliz Natal
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O Diretor Geral da Escola Profissional Amar Terra Verde 
(EPATV), recebeu, no dia 8 de dezembro, na Festa da 
Imaculada Conceição, as seis cruzes do Compasso Pascal 
das paróquias de Vila Verde, assumindo a responsabilidade 
(mordomia) deste dia festivo para as gentes do Minho, 
envolvendo    todos os colaboradores e alunos nesta iniciativa. 

João Luís Nogueira estava acompanhado de outros 
elementos da Direção da EPATV, como Sandra Monteiro, Paula 
Fernandes, Aurélia Barros, os professores Ana Nogueira e Rui 
Silva, bem como a Coordenadora do Centro Qualifica, Rosa 
Vieira.

A entrega das seis cruzes — como é tradição —   decorreu 
na festa da Imaculada Conceição, no final de uma Eucaristia 
celebrada pelo Padre Artur Gonçalves e animada pelo Coro 
Paroquial de Vila Verde.

João Luís Nogueira revelou que as Cruzes, no Domingo de 
Páscoa, irão cumprir a tradição no percurso da freguesia com 
envolvimento de toda a comunidade educativa e que para 
além desta partilha terá ainda como reflexo um almoço convívio   

que será servido no restaurante pedagógico da EPATV. 
Na celebração participaram, ainda, os Bombeiros 

Voluntários de Vila Verde, que transportaram o andor da Nossa 
Senhora do Sameiro pelas ruas da Vila, numa procissão no final 
da Eucaristia 

Na homilia, o Padre Artur Gonçalves elogiou o 
comportamento da EPATV ao assumir esta responsabilidade 
para com a comunidade: “ainda nos conseguimos surpreender 
pela positiva com a ousadia desta escola organizar o Compasso 
pascal, associando-se a uma das mais belas tradições do 
Minho. Bem hajam pela vossa disponibilidade”.

Para a EPATV, esta iniciativa traduz o “espírito de integração 
na comunidade que servimos, estando ao lado das suas mais 
lídimas tradições, como é esta do Compasso Pascal, no qual 
vamos participar com todo o entusiasmo dos nossos professores, 
alunos e colaboradores. Se é um dia de grande alegria para 
os Vilaverdense, para nós será uma enorme jornada de 
proximidade que nos enobrece” — reconheceu João Luís 
Nogueira, Diretor Geral da EPATV.

EPATV assegura o 

Compasso Pascal em Vila Verde em 2022
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A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) foi convidada 
a participar no PISA 2022.

O Programme for International Student Assessment (PISA), 
desenvolvido pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE), visa avaliar se os alunos 
de 15 anos estão preparados para enfrentarem os desafios da 
vida quotidiana. 

Este programa  foi concebido em 2000 para avaliar se os 
alunos conseguem mobilizar as suas competências de leitura, 
de matemática e de ciências na resolução de situações 
do dia a dia. O estudo avalia também a capacidade de 
resolução colaborativa de problemas, a literacia financeira e o 
pensamento criativo desses alunos. 

O PISA faz um retrato do desempenho dos alunos de 
cada país face aos padrões estabelecidos pela OCDE, 
identificando tendências ao longo dos anos e comparando 
o desempenho dos alunos dos sistemas educativos dos vários 
países participantes. Ainda que não consubstanciem uma 

avaliação dos efeitos das políticas educativas de cada país, os 
resultados do PISA fornecem informação baseada em padrões 
de desempenho definidos internacionalmente. Essa informação 
pode elucidar os decisores quanto à revisão das políticas e à 
definição de metas de desempenho.

(IAVE, 2022)
Em cada ciclo são avaliados três domínios (matemática, 

leitura e ciências) sendo que neste ciclo é privilegiado o 
domínio da matemática, porém o teste PISA, aplicado em 
computador, não avalia a memorização nem a reprodução 
do que é aprendido na escola, mas sim a capacidade 
de identificar, relacionar e aplicar os conhecimentos e 
competências em contextos do dia a dia. 

De todos os alunos da EPATV elegíveis para realizarem 
o teste PISA serão selecionados, pelo Instituto de Avaliação 
Educativa (IAVE), cinquenta e três que contribuirão para retratar 
o desempenho dos alunos portugueses de acordo com os 
padrões estabelecidos pela OCDE.

EPATV

é escola PISA

Festa

de Natal
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Jantar

de Natal
“A nossa vida torna-se mais fácil se confiarmos nas pessoas 

que estão à nossa volta” — afirmou João Luís Nogueira no jantar 
de Natal da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV), no dia 
17 de dezembro, na Casa Fundevila. em Soutelo, Vila Verde.

O Diretor Geral da EPATV falava aos diretores, professores e 
colaboradores da escola, num sarau que abriu com a música 
polifónica do Grupo Génesis, se animou mais com o “Siga a 
Farra” e atingiu o ponto alto com cantares ao desafio pela dupla 
Cátia Pereira e João Oliveira, após a distribuição de prendas.

João Luís Nogueira manifestou a sua alegria por ver a “sala 
cheia de convicção e amizade”.

 “Agradeço-vos, de coração, a vossa presença neste jantar 
que é uma boa prática da EPATV” porque “todos os dias fazemos 
a diferença pela nossa capacidade de nos superar e de nos 
juntarmos ao companheiro do lado”.

A terminar, João Luís Nogueira saudou o nascimento do Mário, 
neto do professor Arnaldo Sousa, para fazer um “brinde à vida”.
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40 QUALIFICAÇÕES

Aprender Ao longo dA vidA
benefícios e impactos 

A educação e a 
resiliência

A partir de 2009, com um caminho iniciado em 1997, a educação 
permanente começou a assumir-se como aprendizagem ao longo da 
vida. A Educação passa a ser encarada, quer como uma consequência, 
quer como condição para a cidadania e integração na sociedade. A 
educação permanente centra-se num projeto transformador de visão 
humanista, enquanto a aprendizagem ao longo da vida coloca o foco 
na visão adaptativa que a sociedade impõe e que se centra numa visão 
capitalista.

 Aprendizagem ao Longo da 
Vida ou Educação Permanen-
te são conceitos que estão na 
ordem do dia, como sendo uma 
condição para enfrentar os desa-
fios da vida numa sociedade em 
mudança.

Naturalmente que a Apren-
dizagem ao Longo da Vida é o 
slogan que tem dominado as 
políticas públicas educativas, por-
que segue os desígnios económi-
cos e políticos da união de países 
da Europa, mas também, de uma 
forma geral, a nível mundial. 

Independentemente destes 
motivos, é fundamental que to-
dos compreendam a importância 
da educação ao longo da vida 
e a sua relevância na realização 
pessoal, profissional, no exercício 
da cidadania, assim como no 
contributo comunitário que esta 
representa. 

De acordo com o estudo 
publicado pela Fundação José 
Neves (20211), existe um conjunto 
de razões pelo qual todos os ci-
dadãos devem focar-se na edu-
cação ao longo da vida como 
um pilar da sua existência. 

Assim, com base neste estudo, 
apresentamos algumas ideias 
para que a aprendizagem ao lon-
go da vida possa ser uma aposta 
da sociedade, das empresas e 
dos cidadãos.

1  https://brighterfuture.
joseneves.org/BrighterFuture/
DetalheInsight?InsightId=63&Path=

A nossa sociedade assiste, 
atualmente, a rápidas mudanças 
e a nossa capacidade de reação 
é um fator de sucesso, quer ao 
nível pessoal, quer profissional, 
quer, também, na nossa ação 
em sociedade.  A informação e 
o conhecimento são a melhor 
capacidade para reagir peran-
te essas mudanças e o reforço 
das competências são o melhor 
caminho para enfrentar todas as 
transformações. 

https://brighterfuture.joseneves.org/BrighterFuture/DetalheInsight?InsightId=63&Path
https://brighterfuture.joseneves.org/BrighterFuture/DetalheInsight?InsightId=63&Path
https://brighterfuture.joseneves.org/BrighterFuture/DetalheInsight?InsightId=63&Path


Rosa Vieira
Coordenadora do Centro Qualifica 
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Impacto na 
empregabilidade

Participação  
cívica

Felicidade e  
bem-estar

Aprender não deve ter como 
foco o emprego, no entanto, 
são significativos os impactos 
que podem acontecer ao nível 
desta área. É reconhecido que 
quanto mais alargados e diversi-
ficados são os conhecimentos e 
as capacidades maior impacto 
podem ter na empregabilidade 
de um indivíduo. Se pensarmos 
que existem áreas que evoluem 
de tal forma rápida que a nossa 
capacidade de acompanhar 
essa evolução é, muitas vezes, 
posta em causa, a aprendizagem 
ao longo da vida faz cada vez 
mais sentido. A nossa capacida-
de de antecipar as necessidades 
de aprendizagens pode fazer a 
diferença em oportunidades de 
emprego ou salariais, no entanto, 
não podemos esperá-las de for-
ma imediata, tendo de treinar a 
nossa capacidade de resiliência.

O acesso à informação fide-
digna é fundamental para uma 
ação consciente em sociedade. 
Para sermos capazes de distin-
guir a informação relevante de 
desinformação, a participação 
em aprendizagem ao longo da 
vida reforça esta capacidade. 
A nossa capacidade crítica e 
argumentativa sai, também, 
reforçada, o que se reflete no 
envolvimento em entidades da 
sociedade civil e a participação 
na vida política.

Em jeito de conclusão, apesar 
da aprendizagem ao longo da 
vida estar social e politicamente 
vertida para uma visão capi-
talista e utilitarista do cidadão, 
podemos, de forma individual, 
transformá-la num projeto de vida 
pessoal, familiar e comunitário 
de base humanista. O caminho 
que percorremos é uma apren-
dizagem e os pressupostos que 
definimos nessa aprendizagem 
são uma escolha individual.•

De uma forma comprovada, 
existem estudos que estabelecem 
uma relação entre a participa-
ção em formação e o aumento 
da autoestima, autoconfiança 
e da própria autovalorização, 
sendo assim é uma ação global 
sobre o bem-estar. 

Há, ainda, benefícios da 
aprendizagem ao longo da vida 
que se estendem às relações 
pessoais e familiares, porque 
estão associadas à valorização 
da própria família , assim como 
à valorização da educação na 
família, e que tem, na maioria 
da vezes, impactos muito posi-
tivos na relação dos adultos na 
educação dos mais jovens e no 
envolvimento na vida escolar dos 
mesmos.
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continuAmos A AjudAr A reAlizAr sonhos

educAção de Adultos AntecipA nAtAl

O Centro Qualifica da EPATV continua a desenvolver o seu 
trabalho em prol da qualificação de todos os adultos que pro-
curam aumentar a sua escolaridade. 

O seu trabalho centra-se em apoiar pessoas maiores de 18 
anos que já não estejam integradas no sistema de ensino e que 
não tenham a sua escolaridade concluída. Através de proces-
sos adaptados ao perfil de cada pessoa, respeitando os ritmos 
de trabalho e permitindo a conciliação entre a vida pessoal e 
profissional, é possível concluir o 4º, 6º, 9º ou 12º anos. 

Exemplos deste trabalho, terminaram no dia 30 de setembro, 
o 9º ano de escolaridade Cristina Mota e João Paulo Ferreira. 
Cristina terminou de forma emocionada esta etapa da sua vida, 
o que até então não tinha conseguido. Trabalha como Auxiliar 
de Ação Educativa e reconhece que a conclusão do 9º ano 

lhe vai permitir mais confiança no exercício das suas funções, 
assim como na manutenção do seu posto de trabalho. João 
Paulo resolveu concluir o 9º ano, porque perdeu o seu emprego 
por não ter este nível de escolaridade, já que desempenhava 
funções num organismo público e o concurso para colocação 
definitiva nessas funções tinha como requisito este nível escola-
ridade, tendo sido excluído. Acredita que pode recuperar o seu 
emprego com esta conquista. 

Todos os interessados em aumentar a sua escolaridade po-
dem encontrar no Centro Qualifica da Escola Profissional Amar 
Terra Verde um apoio para o fazer. Brevemente, com a reali-
zação deste processo, os candidatos serão financiados com 
548€, através do incentivo criado recentemente pelo Governo 
– Acelerador Qualifica. 

O Natal está quase a chegar e na Escola Profissional Amar Terra Ver-
de já se vive a magia desta época festiva. 

No dia 13 de dezembro, os formandos do curso EFA – Cozinha/Pas-
telaria presentearam a equipa técnico-pedagógica do curso com uma 
mesa de Natal, composta por doces típicos de diferentes regiões do 
país: rabanadas e aletria (Minho), coscorões e sonhos (Ribatejo), sericaia 
(Alentejo), bolo dos Açores e bolo D. Amélia (Açores) e  bolo de mel 
(Madeira). 

A seleção, confeção e apresentação destas iguarias constituiu a 
atividade integradora de Natal deste curso, realizada com base numa 
metodologia de trabalho transversal às diversas componentes de 
formação. Durante os últimos meses, receitas, decorações, vivências e 
tradições, alusivas à celebração do Natal, têm constituído o mote da 
formação, sendo esta mesa natalícia o culminar de todo o trabalho de 
equipa, realizado num espírito de entreajuda e solidariedade.

A Direção da Escola parabeniza o grupo de formação, assim como 
os docentes pela dedicação nesta atividade, bem como na formação 
ministrada na educação de adultos.
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concurso de pAstelAriA eFA

1º lugAr

2º lugAr

3º lugAr

Uma girândola de sabores marcou, no dia 22 de Dezembro, 
o encerramento do 1.º Concurso de Pastelaria — Formação Mo-
dular Certificada para cerca de quarenta adultos inscritos em 
duas ações de formação de pastelaria- especial Natal.

O primeiro Prémio — uma jaleca — foi arrebatado por Ana 
Patrícia Sá, de Trandeiras, Braga, com um Bolo de figo, o se-
gundo Prémio — um avental — foi ganho por uma dupla (mãe 
e filha) Ana Rita Peixoto e Fátima Oliveira, com um Bolo rei de 
chocolate. No terceiro lugar ficou a Dores Lopes com as suas 
Rabanadas de laranja.

Rosa Vieira, coordenadora do departamento de formação 
e desta iniciativa, agradeceu a participação de quantos se 
apresentaram a prova, não obrigatória, do seu saber adquiri-
do durante a formação que foi ministrada pelo Chefe Miguel 

Lopes, a quem elogiou o empenho.
Os formandos — que estiveram divididos em duas turmas 

de vinte cada — apresentaram aos cinco membros do júri o 
resultado do seu trabalho que integrou rabanadas, bolo de figo 
e noz, Pudim com nozes, bolo-rei de chocolate, tronco de Natal, 
sonhos,  arroz doce, baba de camelo, entre outras iguarias.

O júri que era constituído pelos Chefes Américo Silva,Nuno 
Silva, Rosa Vieira, Miguel Lopes e  ainda Cláudia Marques, da 
equipa de coordenação — sentiu sérias dificuldades para atri-
buir os três primeiros lugares, pela qualidade dos pratos apresen-
tados.

A Formação Modular é um projeto que a EPATV terá em ofer-
ta até ao final do ano de 2022, e as inscrições estão disponíveis 
no seu site www.epatv.pt.



Framcisca Borges
Técnica Erasmus+ de Educação de Adultos
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A 
pandemia não nos tem dados 

tréguas; contudo, os projetos Erasmus+ 
não pararam! Esta situação trouxe-nos outras 

formas de ver os projetos, de organizar o trabalho 
e até de “viver o Erasmus+” numa das suas mais ricas 

vertentes que é o conhecimento do “outro”.
A EPATV continua empenhada no seu envolvimento nos 

projetos Erasmus+ que coordena e em que se assume como 
parceira, através da colaboração na elaboração e publicação 

de documentos orientadores para profissionais ligados à Educação 
de Adultos, assim como na preparação e dinamização de 

conferências.
As reuniões dos projetos assumiram nos últimos 2 anos uma nova 

“roupagem virtual”, mas que nos permitem nos mantermos ligados 
aos objetivos propostos e assumidos em cada projeto. A participação 

da EPATV em projetos Erasmus+ tem sido muito enriquecedora, não só 
para os nossos colaboradores diretamente ligados aos projetos, como 
para todos os que deles beneficiam, de forma indireta, com a partilha 

de experiências e resultados intelectuais produzidos. A comunidade da 
Educação de Adultos tem saído reforçada com o trabalho desenvolvido 

nesta temática e têm sido diversas as entidades a “partilhar” o 
trabalho desenvolvido pela EPATV, ao nível das metodologias e linhas 

orientadoras para uma Educação de Adultos mais centrada nos 
indivíduos e para que as políticas públicas sejam, em Portugal, uma 

constante aposta.
A EPATV, enquanto parceira nos projetos Motiv-Action, Work-Life 

Balance e FutureLab (este último concluído em agosto 2021), 
e entidade coordenadora no projeto SAFE, orgulha-se de 

ter conseguido criar e fortalecer laços de parcerias 
com organizações europeias, apreendendo outras 

culturas e modelos de Educação de Adultos 
e partilhando também a sua experiência 

nessa área educativa.
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microcredenciAis - novA AbordAgem de certiFicAção europeiA

epAtv recebe encontro erAsmus+

microcredentiAls - new ApproAch to europeAn certiFicAtion

epAtv hosts erAsmus+ meeting

No âmbito do projeto Erasmus+ "Motiv-Action", a EPATV, 
enquanto entidade parceira, "levanta o véu" sobre algumas 
propostas para uma nova abordagem de certificação euro-
peia.

A necessidade crescente de atualização de conhecimen-
tos, aptidões e competências que permitam colmatar o vazio 
existente entre a educação formal e as necessidades efetivas 
do mercado de trabalho atual, motivaram a aposta numa 
nova abordagem europeia que visa o alargar de oportunida-
des de aprendizagem e o reforçar do papel do ensino superior 
e das instituições de ensino e formação profissional na apren-
dizagem ao longo da vida. As micro-credenciais oferecem, as-
sim, oportunidades de aprendizagem mais flexíveis e inclusivas 
através de várias modalidades: presencial, online ou blended.

Nos dias 27, 28 e 29 de setembro, a Escola Profissional Amar 
Terra Verde promoveu um encontro entre gestores de empre-
sas, formadores na área de recursos humanos e colaboradores 
promotores de boas práticas no âmbito do conceito do «work-
-life balance».

Este evento insere-se no projeto Erasmus+ “Innovative 
work-life balance tools to promote equality of men and wo-
men”, coordenado pela República Checa e no qual a EPATV 
é parceira.

Os participantes, oriundos dos países parceiros - Eslováquia, 
Grécia, República Checa e, claro, Portugal – discutiram e par-
tilharam os benefícios associados à implementação de boas 
práticas que promovam o equilíbrio entre a vida profissional e 
pessoal para a melhoria dos índices de satisfação dos colabo-
radores assim como para o aumento dos índices de produtivi-
dade das empresas.

Este projeto teve o seu início em 2019 e, nesta parceria 
europeia, serão produzidos, até 2022, alguns guias de apoio às 
empresas para que estas, de forma autónoma, possam imple-
mentar este conceito na sua cultura organizacional. 

A EPATV congratula-se com a forma como o seu Gabinete 
Erasmus tem promovido a troca de experiências e de boas 
práticas com as suas congéneres europeias.

In the context of the Erasmus+ "Motiv-Action" project, EPATV, 
as a partner entity, "raises the veil" on some proposals for a new 
approach to European certification.

The growing need to update knowledge, skills, and com-
petences to bridge the gap between formal education and 
the actual needs of the current labor market, motivated the 
commitment to a new European approach aimed at expan-
ding learning opportunities and strengthening the role of higher 
education and vocational education and training institutions 
in lifelong learning. Micro-credentials thus offer more flexible 
and inclusive learning opportunities through various modalities: 
face-to-face, online, or blended.

On the 27th, 28th and 29th of September, Escola Profissional 
Amar Terra Verde promoted a meeting between company 
managers, trainers in   human resources and employees promo-
ting good practices within the scope of the «work-life balance» 
concept.

This event is part of the Erasmus+ project “Innovative work-
-life balance tools to promote equality of men and women”, 
coordinated by the Czech Republic and in which EPATV is a 
partner.

Participants from partner countries - Slovakia, Greece, Cze-
ch Republic and, of course, Portugal - discussed and shared the 
benefits associated with the implementation of good practices 
that promote a balance between work and personal life to 
improve employee satisfaction rates as well as for the increase 
of the companies' productivity indices.

This project began in 2019 and, in this European partnership, 
some guides will be produced until 2022 to support companies 
so that they can autonomously implement this concept in their 
organizational culture.

EPATV is pleased with the way in which its Erasmus Office has 
promoted the exchange of experiences and good practices 
with its European counterparts.



46 QUALIFICAÇÕES

projeto erAsmus+ sAFe – sAFe spAce For leArning

Em que consiste um espaço seguro de aprendizagem?
Como podem materializar-se e consolidar-se tais espaços, 

tornando-os efetivos instrumentos de aprendizagem, particular-
mente em contextos em que os intervenientes – por exemplo, 
minorias étnicas ou outros grupos sociais mais vulneráveis – en-
frentam situações que os fragilizam e geram insegurança?

No atual panorama europeu, em que os fluxos migratórios – 
originados pela guerra e pela pobreza – se tornaram uma incon-
tornável realidade quotidiana e uma bomba-relógio social, esta 
problemática ganha particular acuidade.

As recentes palavras do Papa Francisco, em Lesbos, apelan-
do à nossa humanidade para com o outro, o estrangeiro, aque-
le que chega desprovido de quase tudo procurando na Europa 
o que a vida lhe roubou, não podem deixar de soar como um 
poderoso apelo à consciência das nossas sociedades.

Precisamente por isso, os agentes educativos europeus não 
podem negligenciar a procura de uma resposta concertada a 
esta realidade.

Um dos objetivos centrais do Projeto ERASMUS+ “SAFE – safe 
spAce for lEarning”, que a EPATV coordena desde 2020, consis-
te, muito apropriadamente, na análise da importância dos es-
paços seguros para a aprendizagem na Educação de Adultos.

Recorde-se que a EPATV tem uma ampla experiência nesta 
área, nomeadamente através da ação do seu Centro Qualifica 
e particularmente do trabalho desenvolvido junto da comunida-

de cigana.
A pandemia vinha adiando a realização de uma reunião 

presencial deste Projeto que ocorreu, finalmente, em Viena, a 
bela e monumental capital austríaca, entre os dias três e quatro 
de novembro, juntando parceiros de Portugal, Sérvia, Áustria, 
Itália, Bélgica e Grécia.

Este encontro teve por objetivo a discussão e preparação 
dos produtos intelectuais a produzir, merecendo destaque um 
guia orientador para a criação de espaços seguros de apren-
dizagem e um jogo “simulador” que permitirá a visualização de 
diferentes espaços, avaliando a sua perspetiva de segurança.

Francisca Borges e Rosa Vieira foram as nossas representan-
tes nesta reunião cuja coordenação é da responsabilidade da 
EPATV. 

No mesmo país e em paralelo, os docentes Alberta Duarte 
e Arnaldo de Sousa participaram numa Mobilidade – SAFE – 
Learning and Democracy - que lhes deu a oportunidade de 
um contacto muito enriquecedor com formadores, escolas e 
associações da sociedade civil austríaca que operam com pú-
blicos em situação de risco, tais como emigrantes, membros da 
etnia cigana e refugiados sírios. As atividades desta mobilidade 
consistiram em reuniões com dirigentes de organizações não 
governamentais, assim como na participação em sessões de 
formação e alfabetização de cidadão de etnia cigana no seu 
processo de integração na sociedade austríaca.



Erasmus
ver       longe+

“O nosso destino nunca é um lugar, mas uma nova 
maneira de olhar para as coisas.”

“Our destination is never a place, but a new way of 
looking at things.”

Henry Miller

Não restam dúvidas, hoje em dia, de que o 
conhecimento de novos lugares e o contacto com 
outras culturas desenvolve o potencial humano, 
quebra barreiras (não só físicas), expande horizon-
tes. O próprio slogan do programa assim o explici-
ta: Erasmus+, enriquecer vidas, alargar horizontes.

A participação no programa Erasmus+ traz 
inúmeras vantagens à educação e formação do 
indivíduo. O trabalho desenvolvido nos projetos 
promove dinâmicas de cooperação, autonomia e 
responsabilidade, criatividade e espírito empreen-
dedor. Assim, ao participar em ações direcionadas 
para eles, os alunos desenvolvem competên-
cias-chave tais como a consciência e expressão 
culturais, falar uma língua estrangeira, aprender a 
aprender, desenvolvendo ao mesmo tempo com-
petências digitais.

Podemos ler tudo sobre como andar de bicicle-
ta, compreender todas as leis da física e processos 
mecânicos envolvidos, mas ainda assim sermos 
completamente inaptos para o fazer. O mesmo 
será válido para o conhecimento do mundo. Po-
demos ler todos os livros, consultar todos os mapas, 
ver todos os documentários, que nada substituirá a 
experiência “in loco”. Só se “aprende” a tolerância 
conhecendo o outro, desmistificando preconceitos 
sobre povos e nações, verificando que o ser huma-
no é uno na sua diversidade.

A cidadania não se aprende por processos 
retóricos e ensino transmissivo, mas por proces-
sos vivenciais. Nesse sentido, a participação em 
projetos Erasmus+ capacita os seus intervenientes, 
proporcionando-lhes vivências e experiências 
diversificadas, preparando as novas gerações para 
uma convivência plural e democrática.•

There is no doubt, nowadays, that the knowled-
ge of new places and the contact with other cultu-
res develops human potential, breaks down barriers 
(not only physical), expands horizons. The program's 
own slogan makes it explicit: Erasmus+, enriching 
lives, opening minds.

Participation in the Erasmus+ program brings nu-
merous advantages to the education and training 
of the individual. The work developed in the projec-
ts promotes dynamics of cooperation, autonomy 
and responsibility, creativity, and entrepreneurial 
spirit. Thus, by participating in actions aimed at 
them, students develop key competences such as 
cultural awareness and expression, speaking a fo-
reign language, learning to learn while developing 
digital skills.

We can read all about riding a bike, understand 
all the laws of physics and mechanical processes 
involved, but still be completely inept to do so. The 
same is valid for the knowledge of the world. We 
can read all books, consult all maps, watch all do-
cumentaries, but nothing will replace the “in loco” 
experience. Tolerance is only “learned” by knowing 
the other, demystifying prejudices about peoples 
and nations, verifying that human beings are one in 
their diversity.

Citizenship is not learned through rhetorical 
processes and transmissive teaching, but through 
experiential processes. In this sense, the participa-
tion in Erasmus+ projects empowers its participants, 
providing them with diversified experiences, expan-
ding their horizons, preparing new generations for a 
plural and democratic coexistence. •

Clara Sousa 
Técnica Erasmus+
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Ao abrigo do programa Erasmus+, a EPATV viu um dos 
seus projetos Erasmus já finalizados – projeto nº 2017-1-PT-
01-KA101-035398- “Upskilling for Uspcaled European 
Challenges” - premiado com o galardão EITA - European 
Innovative Teaching Award 2021 instituído pela primeira 
vez, pela comunidade europeia, que distingue o trabalho 
com práticas inovadoras dos professores e da escola, 
em contexto de cooperação europeia, no domínio da 
educação e formação, de forma a incentivar a aprendi-
zagem mútua além fronteiras, promovendo a integração 
para uma cidadania europeia de uma forma coesa, 
sustentável,  inclusiva e resiliente.

A cerimónia de divulgação pública dos premiados foi 
realizada em formato virtual, no dia 16 de setembro de 
2021, presidido pela Sra. Mariya Gabriel, Comissária Euro-
peia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação 
e Juventude da U.E., tendo os projetos sido apresentados 
no dia 21 de Outubro, numa sessão de networking da 
Comissão Europeia, onde o professor Rui Silva apresentou 
o projeto junto dos parceiros europeus.

A Agência Nacional Erasmus + nacional organizou 
também um evento de divulgação deste novo e relevan-
te Galardão EITA – European Innovative Teaching Award, 
em formato digital, com a participação dos galardoados 
nacionais onde a EPATV foi a única na área do Ensino e 
Formação Profissional, tendo sido parabenizados pela 
diretora da NA, Cristina Perdigão e pelo Secretário de 
Estado Adjunto e da Educação, João Costa.

A direção da EPATV agradece a todos os envolvidos, 
à Agência Nacional Erasmus pela motivação e confiança 
demonstrada e reitera o compromisso em “...to do better, 
every days...”.

Prémio europeu 
ao abrigo do 
programa 
Erasmus+

European award 
under the 
Erasmus+ 

program
Under the Erasmus+ program, EPATV saw one of its 

recently concluded Erasmus projects - project number 
2017-1-PT01-KA101-035398- "Upskilling for Upscaled Euro-
pean Challenges" - awarded with the EITA - European 
Innovative Teaching Award 2021 introduced for the first 
time, by the European community, which distinguishes 
work with innovative practices of teaching and schools, in 
the context of European cooperation, in the field of edu-
cation and training, in order to encourage mutual lear-
ning across borders, promoting integration for a European 
citizenship in a cohesive, sustainable, inclusive and resilient 
way.

The winner’s public announcement ceremony was 
held in virtual format, on September 16, 2021, chaired by 
Mrs. Mariya Gabriel, European Commissioner for Innova-
tion, Research, Culture, Education and Youth of the E.U., 
and the projects were presented on October 21, in a 
networking session of the European Commission, where 
Professor Rui Silva presented the project to European 
partners.

The national Erasmus + Agency also organized an 
event to disseminate this new and relevant EITA - Euro-
pean Innovative Teaching Award, in digital format, with 
the attendance of the national winners in which EPATV 
was the only one in the area of Vocational Education and 
Training, and were congratulated by the director of the 
NA, Cristina Perdigão and the Deputy Secretary of State 
and Education, João Costa.

The EPATV board would like to thank all parties invol-
ved, the Erasmus National Agency for the motivation and 
confidence shown and reiterates the commitment "...to 
do better, every day...".
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A segunda atividade de Staff Training do proje-
to KA202 Filling the skills gap of European VET learners 
(2019-1-ES01-KA202-064745) teve lugar no Lycée Gaston 
Berger, de 20 a 24 de setembro de 2021.  
Os parceiros do projeto reuniram-se em Lille (França) para 
trabalhar na estrutura e conceção da EROVET Innovation 
Platform, um dos resultados do projeto. A plataforma dará 
aos alunos e graduados do ensino profissional a possibi-
lidade de desenvolver projetos em conjunto com outros 
alunos em toda a Europa, assim como carregar os seus 
projetos na plataforma no sentido de conseguir patrocí-
nio para o desenvolvimento das suas ideias. A plataforma 
também dará às empresas a oportunidade de lançar aos 
interessados desafios reais.

Os parceiros fizeram também o upgrade do EROVET 
Virtual Learning Space. O espaço virtual foi atualizado 
com materiais e recursos relacionados com o Manage-
rial Skills Course e o Entrepreneurship Course. Além disso, 
foram preparadas duas newsletters a serem divulgadas 
nos meses de outubro e novembro, com o objetivo de, 
assim, esclarecer os seus stakeholders sobre os serviços e 
produtos disponibilizados pela rede.

Durante a Atividade de Staff Training, os participan-
tes também tiveram a oportunidade de visitar a sede 
da B-Twin Decathlon e conhecer a história da filial e os 
produtos relacionados com ciclismo. De destacar a visita 
ao laboratório de resistência de materiais, um momento 
particularmente interessante. Foi também organizada 
uma visita ao Centro de Incubação Euratechnologies, 
que permitiu aos parceiros do EROVET a possibilidade de 
apresentar a rede a Julien Trucy, diretor do programa de 
incubação e consultor de startups da Euratechnologies, 
e de lhe explicar as características da plataforma de 
inovação, assim como a possibilidade dos alunos da rede 
EROVET participarem em estágios e desafios reais.

Por último, mas não menos importante, os alunos do 
Lycée Gaston Berger organizaram uma visita guiada ao 
centro histórico de Lille, mostrando ao grupo locais de 
referência cultural da cidade.

Mais informação sobre a rede em Erovet.eu

Parceiros EROVET 
encontram-se em 
Lille

EROVET 
partners 

meet in Lille
The second Staff Training Activity of the Filling the skills 

gap of European VET learners project took place at Lycée 
Gaston Berger from 20th to 24th September 2021. 

The partners of the project met in Lille to work on the 
structure and design of the EROVET Innovation Platform, 
one of the outcomes of the project. The platform will give 
VET students and graduates the possibility to develop 
projects together with other students or graduates across 
Europe and eventually upload their projects in the plat-
form in order to find sponsorship. The platform will also give 
companies the opportunity to set real challenges.

A lot of work was also done in relation to the EROVET 
Virtual Learning Space. All members could feed the virtual 
space with materials and resources related to the Mana-
gerial Skills Course and to the Entrepreneurship Course. 
Moreover, two newsletters were also prepared to be 
disseminated in the months of October and November. 
The EROVET partners aim, thus, to enlighten their stakehol-
ders about the services and deliverables offered by the 
network.

During the Staff Training Activity, participants had also 
the opportunity to visit the B-Twin Decathlon headquarters 
and get familiar with the history of the branch and the 
products related to cycling. Particularly interesting was 
to see the laboratory of materials resistance. A visit to the 
Euratechnologies incubator was also organized. This gave 
EROVET partners the possibility to present the network to 
Mr. Julien Trucy, Incubation program director and startup 
advisor at Euratechnologies, and to explain him the fea-
tures of the innovation platform as well as the possibilities 
of our VET students to participate in real challenges and 
internships.

Last but not least, the students of Lycée Gaston Berger 
organized a visit to the historical centre of Lille, guiding the 
group through cultural reference places in the city. 

More info about this network on Erovet.eu
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De 4 a 8 de outubro, a EPATV esteve presente em 
mais uma mobilidade do projeto número 2019-1-IT02-
KA229-062250, People Organising Redevelopment 
Technology and Sustainability, que decorreu em Limassol, 
no Chipre.

Neste encontro, os participantes tiveram oportunidade 
de visitar os terminais do porto de Limassol, quer de 
passageiros quer de mercadorias, e ver “in loco” toda a 
logística associada, assim como assistir a um seminário 
promovido pela autoridade portuária daquele país.

Durante a semana, foi ainda possível visitar a cidade 
de Phafos, vila turística com um legado greco-romano 
riquíssimo, bem como a marina. Para além da EPATV e da 
escola de Omodos, recetora da mobilidade, estiveram 
também presentes escolas da Grécia, Itália, Croácia e 
Estónia.

A semana terminou com a entrega dos certificados e 
com a definição das próximas mobilidades, tendo ficado 
agendada a visita aos nossos parceiros croatas em 
março.

EPATV em 
mobilidade com o 
projeto P.O.R.T.S.

EPATV in 
mobility with 

P.O.R.T.S.

From the 4th to the 8th October, EPATV was pre-
sent in another mobility from project number 2019-1-IT-
02-KA229-062250, People Organizing Redevelopment Te-
chnology and Sustainability, which took place in Limassol, 
Cyprus.

At this meeting, participants had the opportunity to visit 
the terminals of the port of Limassol, for passengers and for 
goods, and see “in loco” all associated logistics, as well as 
attend a seminar promoted by the port authority of the 
country.

During the week, it was also possible to visit the city of 
Phafos, a tourist village with a rich Greco-Roman legacy, 
as well as the marina. In addition to EPATV and the hosting 
school in Omodos, there were also schools from Greece, 
Italy, Croatia, and Estonia.

The week ended with the delivery of certificates and 
the definition of the next mobilities, with a visit to our Croa-
tian partners scheduled for March.
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Uma equipa de colaboradores da EPATV rumou a Ko-
motini (Grécia), entre os dias 18 e 22 de outubro, no âm-
bito do projeto Erasmus+ "EROVET+ - Filling the Skills Gap of 
European VET Learners" (2019-1-ES01-KA202-064745).

O projeto ambicioso aposta numa plataforma que 
liga Estudantes, Professores e Escolas a Empresas Euro-
peias, seja para estágios, projetos empreendedores ou 
empregos. Nesta terceira atividade de staff training, o 
foco direcionou-se para dois dos resultados deste projeto: 
a criação do vídeo "EROVET Finding your way" e da app 
"EROVET Connect". 

O conjunto de vídeos que compõem o resultado 
"EROVET Finding your way" inclui testemunhos de estudan-
tes e de professores do ensino profissional, assim como de 
empresas empregadoras. Pretende-se que estes sirvam 
de guia orientador sobre as várias opções e oportunida-
des que o mercado de trabalho de cada país da rede 
EROVET oferece aos jovens.    

No que ao "EROVET Connect" diz respeito, esta apli-
cação móvel (para Android e iOS) será criada com o 
intuito de proporcionar aos jovens um acesso mais direto 
e simplificado a todos os serviços que a rede EROVET lhes 
oferece, quer em termos de ofertas de emprego a nível 
europeu, quer em termos de oportunidades de apoio a 
projetos empreendedores ou estágios internacionais. 

Ao longo da semana, os parceiros trabalharam na 
aplicação móvel, logística de vídeos promocionais, ima-
gem gráfica de site e aplicação e criação de conteúdos 
para várias newsletters. Houve ainda a oportunidade 
de visitar alguns locais históricos de Komotini e Maronia, 
conhecer duas empresas locais (Pharmathen e Cervejeira 
Vergina) e visitar algumas localidades vizinhas.

O projeto coordenado pelo Institut Escola del Treball 
(Espanha) tem como parceiros centros escolares e esco-
las de Portugal (EPATV), França, Turquia, Lituânia, Grécia, 
Itália e Reino Unido. Esta rede de parceiros tem desenvol-
vido trabalho conjunto desde 2017 para melhorar a em-
pregabilidade e empreendedorismo dos jovens europeus. 

Mais informação sobre a rede em Erovet.eu

Staff Training 
EROVET+

A team from EPATV headed to Komotini (Greece), 
between the 18th and 22nd of October, within the scope 
of the Erasmus+ project "EROVET+ - Filling the Skills Gap of 
European VET Learners" (2019-1-ES01-KA202-064745).

The ambitious project bets on a platform that links 
Students, Teachers and Schools to European Companies, 
whether for internships, entrepreneurial projects, or jobs. In 
this third staff training activity, the focus was on two of the 
results of this project: the creation of the video "EROVET 
Finding your way" and the "EROVET Connect" app.

The set of videos that make up the result "EROVET 
Finding your way" includes testimonies from students and 
teachers of vocational education, as well as employer 
companies. It is intended that these serve as an orienta-
tion guide on the various options and opportunities that 
the job market in each country in the EROVET network 
offers young people.

As far as "EROVET Connect" is concerned, this mobile 
application (for Android and iOS) will be created with the 
aim of providing young people more direct and simplified 
access to all the services that the EROVET network offers 
them, either in terms of job offers at an European level or 
in terms of opportunities to support entrepreneurial projec-
ts or international internships.

Throughout the week, the partners worked on the 
mobile application, promotional video logistics, website 
and application graphics and content creation for various 
newsletters. There was also the opportunity to visit some 
historical sites in Komotini and Maronia, meet two local 
companies (Pharmathen and Vergina Brewery) and visit 
some neighboring towns.

The project coordinated by Institut Escola del Treball 
(Spain) has as partners school centers and schools in Por-
tugal (EPATV), France, Turkey, Lithuania, Greece, Italy, and 
the United Kingdom. This network of partners has been 
working together since 2017 to improve the employability 
and entrepreneurship of young Europeans.

More info about this network on Erovet.eu
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Multiplier Event – School 4.0 
Innovation in VET

No dia 14 de outubro de 2021, decorreu na Universidade 
Católica Portuguesa, no auditório Carvalho Guerra, num Multi-
plier Event, a apresentação pública do Intelectual Output (IO) 
resultante do projeto nº 2018-I-PT OI-KA 202-O47463, no âmbito 
do Programa Erasmus+, ação chave KA2, intitulado “School 
4.0 -Innovation in VET”, do qual a Escola Profissional Amar Terra 
Verde foi coordenadora. 

 Marcaram presença neste evento o Professor Doutor 
Carvalho Guerra; o  Secretário de Estado Adjunto e da Educa-
ção, Doutor João Costa; o Diretor Geral da DGEstE, Doutor João 
Miguel Gonçalves; o Coordenador do projeto “PISA for Schools” 
em Portugal, Professor Doutor Gonçalo Xufre; a representante 
da Agência Nacional Erasmus+ e técnica do projeto em causa, 
Doutora Ana Cunha; a Secretária do Conselho da EfVET, Douto-
ra Marta Almeida Santos e o Deputado do Parlamento Europeu, 
Engenheiro José Manuel Fernandes, entre outras individualida-
des. 

 A receção de boas vindas contou com a presença 
da Presidente do Centro Regional do Porto da UCP, Professo-
ra Doutora Isabel Braga da Cruz e do diretor geral da EPATV, 
Doutor João Luís Nogueira, que agradeceu a todos os presentes 
e envolvidos na execução deste trabalho, nomeadamente, à 
Agência Nacional Eramus+ pela oportunidade e financiamento 
deste IO, reconhecido como inovador e de interesse para a 
construção de uma escola de... e com futuro.

 Estiveram presentes os representantes de todos os 
parceiros, que apresentaram as suas Boas Práticas, exceto o 
parceiro da Grécia que teve a sua intervenção on line, já que 
o evento foi transmitido para mais de 200 participantes previa-
mente inscritos, e de tradução simultânea em língua portuguesa 
e inglesa.

 Todos os intervenientes louvaram o trabalho desenvol-
vido durante o projeto que resultou no E-book apresentado, o 
qual foi enriquecido com ilustrações da designer Olga Neves.

 O Diretor Geral da DGEstE, responsável pela apresen-
tação do E-book, referiu, ainda, que encontrou no trabalho os 
“18 Sentidos para a educação do futuro”, trabalho que será 
incluído no IO, por ser reconhecido um excelente complemento 
à mensagem que se pretende partilhar de forma nacional e 
internacional.

 De referir, também, que o projeto foi constituído por 
quatro escolas profissionais portuguesas, da “Rede Escolas 
4.0”, os parceiros europeus da Dinamarca e Grécia, e EfVET da 
Bélgica (associação europeia das escolas profissionais), tendo 
como consultoria científica e pedagógica dois investigado-
res do Centro de Investigação em Desenvolvimento Humano 
(CEDH) e consultores do Serviço de Apoio à Melhoria da Educa-
ção (SAME), da Universidade Católica Portuguesa, Porto, mais 
concretamente o  Professor Doutor Joaquim Azevedo e a  Pro-
fessora Doutora Luísa Orvalho.

 O objetivo desta parceria transnacional, durante 3 anos 
e executado em plena pandemia, foi coconstruir e publicar 
um Intelectual Output (IO), em língua portuguesa e inglesa, em 
suporte digital (e-book), que se constitua como um referencial 
teórico-prático inovador para ajudar os diferentes stakeholders 
a repensar e identificar as mudanças a introduzir nas práticas 
pedagógicas, organizativas e avaliativas, para se passar de 
uma escola tradicional, só com aulas presenciais, para uma 
escola do século XXI, "SCHOOL 4.0”.

 Este documento estará à disposição de todos os interes-
sados através da partilha nas redes sociais de forma aberta e na 
plataforma europeia da rede Erasmus+.
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On 14th October 2021, it took place at the Catholic University 
of Portugal, in the Carvalho Guerra auditorium, a Multiplier Event, 
the public presentation of the Intellectual Output (IO),

resulting from project nº 2018-I-PT OI-KA 202-O47463, part the 
Erasmus+ Program, key action KA2, entitled “School 4.0 -Inno-
vation in VET”, of which the Escola Profissional Amar Terra Verde 
was coordinator.

 At this event, were present Professor Doctor Carvalho 
Guerra; the Assistant Secretary of State and of Education, Doctor 
João Costa; the Director General of DGEstE, Doctor João Miguel 
Gonçalves; the Coordinator of the “PISA for Schools” project in 
Portugal, Professor Doctor Gonçalo Xufre; the representative of 
the Erasmus+ National Agency and technician of the project 
in question, Doctor Ana Cunha; the Board Secretary of EfVET, 
Doctor Marta Almeida Santos and the Member of the European 
Parliament, Engineer José Manuel Fernandes, among other indi-
viduals.

 The welcome reception was attended by the President 
of the UCP Porto Regional Center, Professor Isabel Braga da Cruz 
and the EPATV general director, Doctor João Luís Nogueira, who 
expressed thanks to all those present and involved in the execu-
tion of this work, namely, to the National Agency Eramus+ for the 
opportunity and financing of this IO, recognized as innovative 
and of interest for the construction of a school of... and with a 
future.

 Representatives of all partners were present and showed 
their Good Practices, except for the partner from Greece who 
had its intervention online, as the event was broadcast to more 
than 200 previously registered participants, and simultaneous 
translation in Portuguese and English.

 All participants admired the developed work, during the 
project, that resulted in the E-book presented, which was enri-

ched with illustrations by designer Olga Neves.
 The General Director of DGEstE, responsible for the 

presentation of the E-book, also mentioned that he found in the 
work the “18 Senses for the education of the future”, a work that 
will be included in the IO, being recognized as an excellent com-
plement to the message which is intended to be shared natio-
nally and internationally.

 It should also be noted that the project was made up of 
four Portuguese vocational schools, from the “Rede Escolas 4.0”, 
the European partners from Denmark and Greece, and EfVET 
from Belgium (European association of professional schools), 
having as scientific and pedagogical consultancy two resear-
chers from the Human Development Research Center (CEDH) 
and consultants from the Support Service for the Improvement 
of Education (SAME), from the Portuguese Catholic University, 
Porto, specifically Professor Joaquim Azevedo and Professor Luísa 
Orvalho.

 The objective of this transnational partnership, for 3 years 
and executed in the middle of the pandemic, was to co-build 
and publish an Intellectual Output (IO), in Portuguese and En-
glish, in digital support (e-book), which constitutes a theoretical 
and practical reference innovative to help different stakeholders 
to rethink and identify the changes to be introduced in pedago-
gical, organizational and evaluation practices, in order to move 
from a traditional school, with only face-to-face classes, to a 21st 
century school, "SCHOOL 4.0".

This document will be available to all interested parties throu-
gh open sharing on social media and on the European Erasmus+ 
network platform.

E-book
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De 26 a 29 de outubro, a EPATV esteve presente em 
mais uma mobilidade do projeto Get Real not Virtual 
but Equal (2020-1-PL01-KA229-081763), que decorreu na 
cidade de Samsun, na Turquia.

Nesta mobilidade, os participantes desenvolveram 
variadas ações que visaram lidar com o vício das 
redes sociais e tornar os jovens mais ativos e sociais, 
promovendo habilidades de comunicação reais e 
virtuais. 

A semana foi recheada de bons momentos e 
partilha de culturas, culminando com a visita à cidade 
de Amasya para que, e num espírito fraterno, todos 
pudessem deliciar-se com as particularidades da cultura 
turca. Para além da EPATV e da escola de Samsun, 
Turquia, recetora da mobilidade, estiveram também 
presentes escolas da Polónia e Itália, sendo que esta 
última, por restrições provocadas pela pandemia, 
acompanhou a mobilidade online.

A semana terminou com a entrega dos certificados e 
com a definição das próximas mobilidades, tendo ficado 
agendada a visita dos nossos parceiros à EPATV na última 
semana de março.

Mobilidade com 
o projeto Get Real 
not Virtual but 
Equal

On the move with 
the Get Real not 

Virtual but Equal 
project

From October 26th to 29th, EPATV was present in ano-
ther mobility of the project Get Real not Virtual but Equal 
(2020-1-PL01-KA229-081763), which took place in the city 
of Samsun, Turkey.

In this mobility, the participants developed various 
actions aimed at dealing with the addiction to social ne-
tworks and making young people more active and social, 
promoting real and virtual communication skills.

The week was full of good times and cultural sharing, 
culminating with a visit to the city of Amasya so that, and 
in a fraternal spirit, everyone could enjoy the particularities 
of Turkish culture. In addition to EPATV and the mobility 
host school in Samsun, Turkey, schools from Poland and 
Italy were also present, the latter, due to restrictions cau-
sed by the pandemic, accompanied the mobility online.

The week ended with the delivery of certificates and 
the definition of the next mobilities, with the visit of our 
partners to EPATV having been scheduled for the last 
week of March.
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A EPATV acolheu, de 8 a 12 de novembro, a Short-
-term Exchange of Groups of Pupils do projeto Erasmus+ 
KA229 Transmitting Our Cultural Heritage to New Gene-
rations (2019-1-TR01-KA229-073855). A atividade reuniu 
alunos e professores da Letónia, Roménia, Turquia, Itália, 
Eslováquia e de Portugal com a EPATV.

Durante a semana de trabalho intitulada “Experience 
Portuguese Art History (beautiful Azulejo Tiles) and Fado 
Music”, os alunos participantes apresentaram e expli-
caram diferentes factos sobre o património histórico e 
arquitetónico dos seus países, para que todos pudessem 
conhecer e comparar as diferentes heranças culturais. 
Foi também dinamizado um workshop  sobre a História e 
Técnicas de Azulejo em Portugal, ministrado pela docen-
te Fátima Pimenta, onde os alunos ficaram a conhecer 
técnicas de manufatura e pintura de azulejo. Posterior-
mente, tiveram oportunidade de experienciar a pintura 
em azulejo, momento este que culminou com a criação 
de um painel com o logo do projeto. 

Neste âmbito, realizaram-se visitas a painéis de azulejo 
icónicos das cidades do Porto e de Braga. Houve, ainda, 
espaço para deliciar todos os participantes com um 
jantar, superiormente acompanhado pela cantora Inês 
Almeida com uma rapsódia de fados, e a oportunidade 
de conhecer as cordas da nossa guitarra portuguesa.

Este encontro de culturas proporcionou a todos os 
intervenientes um conhecimento mais aprofundado e 
comparação do legado cultural e património artístico 
dos países parceiros do projeto.

EPATV acolhe 
mobilidade do 
projeto HeritageZ

EPATV welcomes 
mobility from the 
HeritageZ project

From November 8th to 12th, EPATV hosted the Short-
term Exchange of Groups of Pupils for the Erasmus+ 
KA229 project Transmitting Our Cultural Heritage to New 
Generations (2019-1-TR01-KA229-073855). The activity 
brought together students and teachers from Latvia, 
Romania, Turkey, Italy, Slovakia and Portugal with EPATV.

During the working week entitled “Experience 
Portuguese Art History (beautiful Azulejo Tiles) and 
Fado Music”, the participating students presented 
and explained different facts about the historical and 
architectural legacy of their countries, so that everyone 
could know and compare the different cultural heritages 
. A workshop on the History and techniques of the Azulejo 
Tile in Portugal was also promoted, given by Fátima 
Pimenta, where students learned about techniques for 
manufacturing and painting tiles. Later on, they had the 
opportunity to experience painting on tiles, a moment 
that culminated in the creation of a panel with the 
project's logo.

In this context, visits were made to iconic tile panels 
in the cities of Porto and Braga. There was also space to 
delight all participants with a dinner, accompanied by 
the singer Inês Almeida with a rhapsody of Fado music, 
and the opportunity to learn about the strings of our 
Portuguese guitar.

This meeting of cultures provided all stakeholders with a 
deeper knowledge and comparison of the cultural legacy 
and artistic heritage of the project's partner countries.
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Croácia

Durante os dias 15 a 19 de novembro, a EPATV esteve 
em mobilidade à Croácia no âmbito do projeto Erasmus+ 
KA229 G.A.M.E – Generative Application to Manage Edu-
cation” (2019-1-TR01-KA229-076444), acolhida pela Escola 
Eugena Kumičić, em Slatina, Croácia. 

A semana foi dedicada aos jogos na educação 
como meio de alcançar objetivos e metas educacionais. 
O objetivo desta mobilidade é mostrar de que forma os 
jogos podem ser dinamizados e incluídos na pedagogia, 
bem como o uso de diferentes técnicas e tecnologias no 
ensino e na aprendizagem.

Os alunos participantes tiveram oportunidade de 
experimentar os jogos desenvolvidos durante o projeto – 
“WHO AM I” e “MAPPING” - assim como, participar de um 
“ESCAPE ROOM” subordinado às disciplinas STEM.  

Acompanhadas por duas colaboradoras da EPATV, as 
alunas tiveram ainda a oportunidade de mostrar alguns 
dos jogos tradicionais portugueses aos países parceiros 
(Letónia, Turquia, Macedónia do Norte, Grécia e Croá-
cia). 

No total, estiveram presentes 22 alunos e 12 professo-
res envolvidos em reuniões de acolhimento, atividades lú-
dicas de interação entre os parceiros e viagens a Zagreb, 
a escolas regionais e ao Parque Natural Papuk. 

Este projeto foi ainda apresentado aos alunos do Cur-
so de Educação Infantil e Pré-Escolar da Universidade de 
Slatina. A próxima ação de mobilidade será em Portugal, 
organizada pela EPATV, em março.

During the 15th to the 19th of November, EPATV 
went to Croatia within the scope of the Erasmus+ KA229 
G.A.M.E project – Generative Application to Manage 
Education (2019-1-TR01-KA229-076444), hosted by the 
Eugena Kumičić School, in Slatina, Croatia. 

The week was dedicated to games in education as 
a means of achieving educational goals and objectives. 
The purpose of this mobility is to show how games can be 
dynamic and included in pedagogy, as well as the use 
of different techniques and technologies in teaching and 
learning.

The participating students had the opportunity to try 
out the games developed during the project – “WHO AM 
I” and “MAPPING” - as well as participate in an “ESCAPE 
ROOM” subordinated to the STEM disciplines.

Accompanied by two EPATV staff members, the 
students also had the opportunity to show some of the 
traditional Portuguese games to partner countries (Latvia, 
Turkey, Northern Macedonia, Greece, and Croatia).

In total, 22 students and 12 teachers were involved in 
welcoming meetings, playful interaction activities be-
tween partners and trips to Zagreb, regional schools, and 
the Papuk Natural Park.

This project was also presented to students from the 
Early Childhood and Pre-School Education Course at the 
University of Slatina. The next mobility action will take pla-
ce in Portugal, hosted by EPATV next march.
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De 27 de novembro a 1 de dezembro, a EPATV esteve 
presente em mais uma mobilidade do projeto número 
2019-1-TR01-KA229-074086, ERASMUS MODEL UNITED 
NATIONS, que decorreu em Kaunas, na Lituânia.

Os projetos MUN são uma simulação académica das 
Nação Unidas onde os alunos atuam como delegados 
de diferentes países e tentam resolver questões atuais, 
tendo em conta as políticas e perspetivas do país que 
representam.  

Durante este encontro, os alunos participantes tiveram 
oportunidade de refletir e debater diferentes perspetivas 
sobre questões relacionadas com o desarmamento 
nuclear. Para além da EPATV e do Colégio Jesuíta 
de Kaunas, estiveram também presentes escolas de 
Espanha, Itália e Turquia.

A semana revelou-se bastante produtiva, 
trabalhando-se assim para a promoção de uma 
cidadania ativa, com jovens mais proativos na sociedade 
civil e na vida democrática.

Com o projeto 
M.U.N.

With M.U.N. 
project

From November 27th to December 1st, EPATV was 
present in another mobility project number 2019-1-TR-
01-KA229-074086, ERASMUS MODEL UNITED NATIONS, 
which took place in Kaunas, Lithuania.

MUN projects are an academic simulation of the Uni-
ted Nations where students act as delegates from diffe-
rent countries and try to solve current issues, taking into 
account the policies and perspectives of the country they 
represent.

During this meeting, the participating students had the 
opportunity to reflect and debate different perspectives 
on issues related to nuclear disarmament. In addition to 
EPATV and the Jesuit College of Kaunas, schools from 
Spain, Italy and Turkey were also present.

The week proved to be quite productive, working 
towards the promotion of active citizenship, with more 
proactive young people in civil society and democratic 
life.
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Era uma manhã de quarta-feira como tantas outras.
O relógio acelerado anunciava as 9h30 e no portão da 

Escola Profissional Amar Terra Verde, já me esperava o Sr. Boas-
vindas, cujo bigode daliniano acompanhava os ponteiros do re-
lógio, (um bigode inventado, claro, imaginado mil vezes, que de 
tantas vezes imaginado se tornou quase real), sempre delicado 
no trato e distribuidor de uma generosa dose de boa disposição 
que a todos contagia. Atravessei o pequeno pátio ajardinado 
que separa o portão da entrada principal do edifício, e cruzei-
-me, pelo caminho com o Sr. Faztudo, de capacete brilhante 
na cabeça (outra invenção que quase é real), uma espécie de 
“bombeiro polivalente” sorridente que nos ajuda sempre que 
é preciso. Um que, na sua individualidade, entre tantos outros 
rostos familiares, tornam este território escolar uma espécie de 
“banco de capital humano” cheio de potencial. Já no interior 
do edifício caminhei até às escadas que, percorridas, 
levam ao local que carinhosamente apelido de “torre de con-
trolo”, comumente designado de Observatório de Empregabili-
dade (O.E.) da EPATV, situado no 3.º e último piso. 

Permitam-me fazer aqui um breve parêntesis para explicar 
que esta analogia não se deve unicamente ao facto do O.E. 
estar localizado no último andar. Fundamenta-se, sobretudo, na 
crença de que os candidatos/alunos, depois de terem cum-
prido determinados pré-requisitos e de terem sido aprovados 
numa série de provas intelectuais, psicológicas e, até mesmo, 
físicas, se vêem chegados ao desejado momento de “voar” em 
direção à realização dos seus sonhos, futuros que ambicionam e 
que tentam alcançar. O papel de que estou incubida prende-
-se com o planeamento e preparação dos candidatos/alunos 
para a travessia dessa “ponte aérea” para a comunidade en-
volvente. Um caminho para o futuro ambicionado. Mais concre-
tamente, acompanho-os durante a frequência do seu curso na 

área de formação por eles selecionada, bem como, nos dois 
anos que se seguem ao término dessa caminhada.  Sou aquilo 
que se pode designar de uma espécie de “instrutora de voo” 
e em casos mais específicos, quando é necessário reformular a 
rota, também posso assumir o papel de “instrutora de paraque-
dismo”, não dramatizando muito esta possibilidade, pois mudar 
também faz parte do caminho.

Cheguei finalmente à secretária da “torre de controlo” onde 
grande parte da trama normalmente se desenrola: no email do 
O.E (empregabilidade@epatv.pt) deparo-me com vários pedi-
dos de ajuda de candidatos/alunos para iniciar novos voos. Mas 
também encontro a apresentação de um “painel de partidas” 
com vários locais parceiros disponíveis para a sua aterragem. 
É nesta conjugação permanente de necessidades, culturali-
dades, oportunidades de crescimento mútuo e de gestão de ta-
lentos entre o contexto educativo e a comunidade que vamos 
dando sentido à nossa existência enquanto elemento mediador 
destes processos. 

Entretanto o telefone do Observatório de Empregabilida-
de toca (para os mais distraídos: 915655583 ou 253322144) e 
do outro lado surge um pedido de ajuda: “Sinto que me perdi 
pelo caminho! Acabo de me demitir do meu emprego porque 
percebi que não estava no local certo para concretizar o meu 
sonho e que por isso mesmo não estava a conseguir pôr os 
meus talentos a render. Preciso da sua ajuda para encontrar o 
meu caminho outra vez.”. E é nestas alturas que soa o alarme 
geral na “torre de controlo”, ativando-se instantaneamente o 
comando “descomplicómetro”, que começa por diagnosticar o 
problema, avaliar os recursos existentes no momento - quer nos 
candidatos, quer na comunidade envolvente - mundos estes 
que se intercetam através de um portal de liberdade de esco-
lhas. Parafraseando o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, 

DIRETAMENTE DA “TORRE DE CONTROLO” 
Instruções de voo para a empregabilidade…

Joana Rocha
Psicóloga, Observatório de Empregabilidade

58 EMPREGABILIDADE

mailto:empregabilidade@epatv.pt


“não é a educação que forma a sociedade de uma determina-
da maneira, senão que esta, tendo-se formado a si mesma de 
uma certa forma, estabelece a educação que está de acordo 
com os valores que guiam essa sociedade”.

O dia segue o seu rumo habitual, pautado pela conjuga-
ção flexível entre momentos mais recatados, necessários para a 
organização da “casa”, a receção de visitas pontuais, contactos 
telefónicos, envio/resposta de emails, a consulta de estratégias 
de atuação junto dos Formadores, especialistas da casa e mo-
mentos formativos através do Projecto Carreira. Por vezes este 
também é colorido com apontamentos de imprevisibilidade que 
não nos desnorteiam, pois, como qualquer “torre de controlo” 
que se preze, procuramos ajudar quem nos procura a encontrar 
as orientações mais ajustadas às suas necessidades.

São 17h30 e o dia de trabalho na “torre” do Observatório de 
Empregabilidade da EPATV está prestes a terminar e a sensação 
que perdura em mais um dia de missão enquanto “instrutora 
de voo, mas também de paraquedismo” é de satisfação. Acre-
dito, tal como Paulo Freire, que “a educação não é a chave 
das transformações do mundo, mas sabemos também que as 
mudanças do mundo são um quefazer educativo em si mesmas. 
Sabemos que a educação não pode tudo, mas pode alguma 
coisa. Sua força reside exatamente na sua fraqueza. Cabe a nós 
pôr sua força a serviço de nossos sonhos”.

Para mais informações sobre potenciais destinos de voo, 
consultar o nosso site: www.epatv.pt no campo Observatório de 
Empregabilidade. 

Preparados para descolar?•
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a Escola como apoio na construção do futuro
Projeto Carreira

Atualmente as perspetivas profis-
sionais são menos previsíveis e estáveis 
do eram no século passado. No século 
XXI as carreiras constroem-se com base 
nas múltiplas transições e na constante 
reconstrução da identidade profissional. 
Estima-se que a maioria das pessoas 
muda de emprego a cada dois anos 
(Duarte et al, 2009). Esta mudança de 
paradigma exige que os trabalhadores 
desenvolvam competências e capaci-
dades distintas e transversais, como a 
flexibilidade, adaptabilidade e a apren-
dizagem ao longo da vida.

O comportamento humano não 
é apenas em função da pessoa, mas 
também em função do contexto. 
Portanto, face a uma sociedade em 
permanente mudança é fundamental 
encontrar metodologias de trabalho 
dinâmicas, que enfatizem a exploração 
do eu em diversos contextos. O indivi-
duo deve ser estimulado a refletir sobre 
as suas competências-chave (Parker, 
2007), no sentido de se adequar às 
necessidades do mercado de trabalho. 
Perante esta realidade pretende-se au-

xiliar os jovens a desenvolverem capa-
cidades para lidar com as mudanças, 
adaptarem-se a diferentes contextos e 
criar oportunidades de escolha.

O Projeto Carreira foi concebido 
para dar resposta às novas exigências 
do mercado de trabalho, procurando 
desenvolver nos alunos competências 
transversais, bem como promover a sua 
motivação face ao curso que frequen-
tem e à escola.  O Projeto Carreira 
tem como principal objetivo apoiar os 
jovens na construção do seu projeto 
de carreira. Ao longo dos três anos os 
alunos adquirem conhecimentos sobre 
o mundo do trabalho, desenvolvem 
competências, projetam e constroem 
o seu projeto profissional. Baseado 
numa perspetiva ecológica e sistémica 
(Bronfenbrenner, 1979, 2005) o projeto 
procura incluir vários contextos de vida 
dos jovens e vários intervenientes desde 
professores, psicólogos, empregado-
res, ex-alunos e parceiros externos.  De 
seguida apresenta-se a estrutura do 
projeto, com as temáticas abordadas 
em cada ano do curso:

1º ano 2º ano 3º ano
• Autoconhecimento
• E-Portefólio
• Sessão com ex-aluno
• Competências do Séc. XXI
• Motivação/Objetivos
• Comunicação
• Inteligência Emocional

• Criatividade
• Gestão de tempo
• Trabalho em equipa
• Redes Sociais: 

Potencialidades, Riscos e 
Desafios

• Empregabilidade e 
Empreendedorismo

• Entrada no ensino superior
• Entrada no mercado de 

trabalho
• Técnicas de procura de 

emprego
• Curriculum Vitae
• Entrevista de Emprego
• Observatório de 

empregabilidade
• Recrutamento e seleção
• Plataformas de emprego
• Medidas de apoio ao 

emprego
• Carreira Militar/PSP/GNR
• Visitas a instituições do 

Ensino Superior
• Apoio à candidatura ao 

ensino superior •
Joana Gomes
Psicóloga
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ATIVIDADE 
FÍSICA E 
GRAVIDEZ

Todas as pessoas podem beneficiar 
com o aumento da atividade física e 
redução do comportamento seden-
tário, incluindo mulheres grávidas e no 
pós-parto. 

A prática de exercício físico duran-
te a gravidez requer uma abordagem 
integrada e multidisciplinar, no que se 
refere à promoção da saúde, da quali-
dade de vida e da melhoria da apti-
dão física, de forma a proporcionar os 
benefícios esperados dos programas de 
exercícios especialmente adaptados 
para mulheres grávidas, independente-
mente do seu nível de atividade física. 
Esta abordagem deve ser feita por pro-
fissionais do exercício físico, da nutrição 
e da saúde (medicina, enfermagem e 
fisioterapia).

Pela primeira vez, são fornecidas 
recomendações da OMS sobre ativida-
de física e comportamento sedentário, 
baseadas em evidência, para grávidas 
e no pós-parto, sobre a quantidade 
(frequência, intensidade e duração) 
necessária para oferecer benefícios 
significativos à saúde e mitigar riscos à 
mesma. Esta população deve tentar 
seguir as recomendações sempre que 
possível e forem capazes.      

                   
Nas mulheres grávidas e no pós-par-

to, a atividade física reduz o risco de 
pré-eclâmpsia, de hipertensão gesta-
cional, de diabetes gestacional, do 
ganho excessivo de peso, de complica-
ções no parto e de depressão no pós-
-parto, de complicações no recém-nas-
cido, de efeitos adversos do peso ao 
nascer e do risco de natimortalidade.

Benefícios:

• Diminuir dor de costas
• Controlar o peso
• Evitar diabetes
• Diminuir ansiedade
• Facilitar o parto
• Prevenir varizes
• Prevenir parto prematuro
• Acelarar a recuperar pós-parto

Recomenda-se que todas as 
mulheres grávidas e no pós-parto 
sem contra-indicações, devam:

• Realizar pelo menos 150 
minutos de atividade física 
aeróbia de intensidade mo-
derada ao longo da sema-
na, para efeitos substanciais 
na saúde;

• Incorporar atividades aeró-
bias e de fortalecimento 
muscular diversificadas. Adi-
cionar alongamentos leves 
também pode ser benéfico;

• As mulheres que antes 
da gravidez praticavam 
habitualmente atividades 
aeróbias de intensidade 
vigorosa, ou aquelas que 
eram fisicamente ativas, 
podem continuar essas ati-
vidades durante a gravidez 
e no pós-parto, desde que 
não haja contra-indicação 
médica.

Considerações de segurança adicionais 
para mulheres grávidas quando realizam 
atividade física:

• Evitar atividade física durante mo-
mentos de calor excessivo, espe-
cialmente com alta humidade;

• Permanecer hidratada, antes, du-
rante e depois da atividade física;

• Evitar participar em atividades que 
envolvam contato físico, devido ao 
alto risco de quedas, ou atividades 
que possam limitar a oxigenação 
(como atividades em altitude, 
quando não se está acostumada);

• Evitar atividades na posição supina 
após o primeiro trimestre de gesta-
ção;

• Devem sempre ser informadas pelos 
profissionais de saúde dos sinais de 
perigo, assim como quando parar 
ou limitar a atividade física e con-
sultar imediatamente um profissio-
nal de saúde qualificado quando 
necessário;

• Retornar à atividade física gradual-
mente após o parto, consultando 
sempre um profissional de saúde 
antes do regresso.•
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Cristiana Oliveira
Docente
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62 SAÚDE

 A EPIDEMIA DO SÉC.XXI

QUANDO SE ATINGE O LIMITE!
BURNOUT

Burnout significa “queimar até ao fim” e é uma palavra que se tem vindo a desta-
car na atualidade.

O Síndrome de Burnout é uma perturbação psicológica causada pelo stress desme-
surado devido a uma sobrecarga ou excesso de trabalho. As exigências do cargo, o 
cumprimento de prazos, o volume de horas de trabalho (poucas ou nenhumas pausas 
para descanso, mais de 5h de trabalho consecutivo), a falta ou diminuição de condi-
ções de trabalho, conflitos e má relação entre colegas e superiores hierárquicos, difi-
culdades de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e a incapacidade de resolver 
problemas pessoais que interfiram no desempenho profissional, são alguns dos fatores 
mais comuns que podem potenciar o aparecimento desta síndrome.

Nos últimos anos, o risco de burnout tem aumentado exponencialmente na popu-
lação mundial. Tendo em conta o período pandémico pelo qual estamos a passar, 
todos os fatores de risco combinados com a ansiedade da própria situação (futuro 
incerto) resultam num estado de elevada tensão emocional, de cansaço físico e psí-
quico, uma espiral de sofrimento incapacitante para o indivíduo, condicionando a sua 
vida a todos os níveis.

Portugal ocupa o primeiro lugar do ranking de países da União Europeia com maior 
risco de burnout.

O estudo inglês (publicado na Small Business Prices) teve em conta o índice de feli-
cidade mundial de cada país, o salário médio anual e as horas de trabalho semanais. 

De acordo com a Ordem dos Psicólogos (2020), em Portugal, estima-se que um tra-
balhador falte até 6,2 dias por ano, devido a problemas de saúde psicológica, onde 
se incluem, entre outros, o stresse, a ansiedade ou a exaustão profissional. Segundo um 
inquérito realizado pela Deco em 2018, 3 em cada 10 portugueses estão em risco de 
exaustão. A realidade é alarmante! Portanto, é importante manter um equilíbrio entre 
a vida profissional e pessoal para evitar que este fenómeno ocorra.



Catarina Pessoa
Joana Gomes

Serviço de Psicologia e Orientação
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Alguns dos sinais que podem indicar a presença de um quadro de stress crónico 
são: sensação de cansaço constante, alterações repentinas de humor e no apetite, 
desmotivação e apatia, alteração do sono, sentimentos de incompetência e inutilida-
de, isolamento, baixa produtividade, fragilidade do sistema imunitário, dores de cabe-
ça, lombares e musculares e diminuição do sentimento de realização profissional.

Mas, há forma de prevenir o burnout? A resposta é clara. Sim!
Os locais de trabalho têm um papel determinante na prevenção desta problemá-

tica. Existem uma série de estratégias que podem ser postas em prática e que contri-
buem para a construção de um ambiente mais saudável:

• Estabelecer expetativas/metas realistas e garantir que todos os colaboradores 
as compreendem;

• Garantir os recursos e competências que tornem exequíveis essas expectativas;
• Fornecer formação contínua para manter a competência do trabalho;
• Alinhar os objetivos e valores da entidade com os colaboradores e demonstrar 

como o seu contributo é importante para o sucesso individual e coletivo;
• Dar feedback personalizado aos colaboradores e também receber o seu;
• Estabelecer horários de trabalho flexíveis e incluir, se possível, a modalidade de 

teletrabalho;
• Estimular o apoio e o respeito entre os vários colaboradores;
• Encorajar a prática de atividade física e de lazer com iniciativas e atividades 

tanto a nível individual como para o grupo;
• Criar momentos de descontração e espaços de convívio;
• Promover períodos de descanso, mesmo que por curtos períodos, em vez de 

concentrarem tudo num determinado período do ano.
 Além do que as organizações poderão fazer neste âmbito, a nível individual 

também há estratégias que podemos adotar para prevenir o burnout. Estas ajudam a 
regular o organismo e a restabelecer o equilíbrio:

• Fazer uma boa higiene do sono (respeitar os horários de descanso, evitar a ex-
posição aos ecrãs antes de dormir e atividades estimulantes);

• Praticar atividade física (caminhar, treino de alta intensidade, dançar, yoga, 
etc);

• Manter bons hábitos alimentares (evitar o consumo de álcool);
• Colocarmo-nos em primeiro lugar (para poder definir limites e encontrar o equilí-

brio dentro e fora do trabalho);
• Estabelecer limites (não se sobrecarregue, aprenda a dizer “não”; isso vai permi-

tir que diga “sim” ao que verdadeiramente importa);
• Usar os pequenos momentos/pausas para nos conectarmos connosco (são 

oportunidades para ganhar consciência e regular as nossas emoções: con-
centrarmo-nos na nossa respiração, no nosso corpo, nos nossos sentimentos e 
tentar visualizar a tranquilidade e empatia que queremos levar para o momento 
seguinte);

• Dar nome ao que estamos a sentir (nomear e ganhar consciência sobre como 
nos estamos a sentir contribui para sermos mais capazes de gerir essa emoção);

• Três coisas boas (pensar, escrever ou partilhar com alguém três coisas boas que 
nos aconteceram durante o dia, pelas quais estamos gratos ou que, simples-
mente, nos fizeram sentir bem);

• Manter o contacto social e com a rede de suporte (partilhar as nossas preocu-
pações, medos e experiências ajuda a combater a sensação de isolamento e é 
essencial para aumentar a resiliência e a confiança na rede de apoio);

• Realizar atividades prazerosas e de lazer (ler um livro, ver um filme/série, pintar, 
tocar um instrumento, etc);

• Pedir ajuda (se está constantemente ansioso, se se sente exausto e não conse-
gue manter o seu funcionamento habitual, na sua vida pessoal ou profissional, 
procure a ajuda de um Psicólogo).

 O stress é inerente à vida, é uma resposta às exigências do quotidiano sejam 
elas reais ou percebidas. A qualidade da resposta a esses desafios depende dos recur-
sos que cada indivíduo detém. Respeite o seu ritmo! Reconheça as suas dificuldades! 
Apoie-se na sua rede de suporte! Peça ajuda, sempre que for necessário!•



Olga Martins
Docente

Vinho 
quente

bebidas de natal

cha
,

Assar duas maçãs porta da 
loja.

Retirar as zestes de uma 
laranja e espremer o sumo.

Juntar uma chávena de 
chá de açúcar mascavado, 4 
cabeças de cravinho da India, 
3 paus de canela e 2 fatias de 
gengibre, e levar ao lume.

Quando a mistura começar 
a ficar mais espessa, adicio-
nar 1 garrafa de Vinho verde 
tinto e deixar ferver durante 10 
minutos.

No final colocar as maçãs 
assadas num jarro, verter o 
vinho e mexer bem.

Numa panela, deitar 1 lt 
de água com zestes de uma 
laranja, um pau de canela, 2 
fatias de gengibre e 2 ca-
beças de cravinho da India 
e deixar ferver durante 10 
minutos, no final adicionar 1 
saco de chá preto até libertar 
a cor e os aromas. Coar e 
colocar num bule e servir 
quente.

2 maçãs porta da loja
1 laranja
Açúcar mascavado
4 cabeças de cravinho da India
3 paus de canela
Gengibre
1 garrafa de vinho verde tinto

1 lt de água
1 laranja
1 pau de canela
Gengibre
2 cabeças de cravinho da India
Chá preto

Quando falamos de susten-
tabilidade não nos podemos 
esquecer da alimentação, nes-
te sentido surgiu o conceito Km0 
em defesa de uma alimentação 
local, saudável e de qualidade, 
com este conceito estamos a 
apoiar uma agricultura local, 
de proximidade, ecológica, 
sazonal, comprar diretamente 
ao pequeno produtor e recu-
perar a gastronomia regional 
resgatando produtos e receitas 
mais antigas que já estavam 
esquecidas.
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~Bisque de camarao

1,5 Kg. Camarão
0,025 Lt. Azeite
0,075 Lt. Vinho branco
1,5 Lt. Caldo de marisco/peixe
Sumo de limão
0,150 Kg. Cebola roxa
0,250 Kg. Tomate
0,250 Lt. Natas de culinária
q/b Sal, pimenta, mostarda

Descascar os camarões e reservar as 
cascas e as cabeças. Numa panela alou-
rar as cascas e as cabeças em azeite bem 
quente. Acrescentar a cebola roxa picada 
e metade do miolo de camarão. Incorporar 
o tomate, cozinhar em lume brando e juntar 
o vinho branco para refrescar. Acrescentar 
o caldo e deixar cozer tudo pelo menos 
30 minutos. Retirar do lume e triturar bem 
no liquidificador. Levar novamente para a 
panela previamente passado pelo coador 
e retificar os temperos. Acrescentar as natas 
e deixar cozer. Retificar novamente os tem-
peros e servir acompanhado dos restantes 
miolos de camarão previamente salteados 
em azeite e alho. Servir de imediato.

Rodolfo Rodríguez 
Chef Docente
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Breve apologia  
de Setembro
Em pequenos
tristes passos
já Novembro

por Outubro
como noite
se insinua,

já o Inverno,
velho amargo,
varre a rua.

Ó maré
do tempo
que recua:

do Verão,
perdido amor,
quero guardar

a luz
no teu olhar,
a pele nua

onde o mar
de Setembro
desagua.

Arnaldo Varela de Sousa
Dep. Comunicação e Imagem

66 CULTURA



Mãe dos Povos
Fernando Capela Miguel
Colecionador Diabólica

A Diabrura é a mãe dos Povos.
Os Povos brancos ao colo e sempre pendurados no 

mamilo.
Os Povos negros sempre pelo chão humilhados, 

com o pé sobre o peito e a sofrer de braços abertos a 
apelar aos céus: “Ó senhor quando me valeis?!...” Os 
outros povos aqui azuis sempre de “pernas para o ar” 
buscam a sua dignidade, atenção e respeito. 

Uma mãe tem que respeitar os filhos de igual 
modo!!!

Apregoar as diferenças
É modo de fazer guerra
Respeitar tais existências
É querer PAZ na terra.

Concepção: Miguel Sul

Artesão: Irmãos Baraça
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Maria Teresa Horta         
  Lisboa, 20 de Maio de 1937

Em 1972, a publicação do livro “Novas cartas portuguesas” 
de que Maria Teresa Horta foi uma das autoras – as outras fo-
ram as escritoras Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, 
já falecidas – viria a tornar-se um dos mais importantes acon-
tecimentos políticos e literários da vida portuguesa de então e 
a originar um significativo movimento de repúdio internacional 
ao regime do Estado Novo.

Um ano antes, as “três Marias”, como ficaram conhecidas, 
tinham começado a trocar as cartas entre si, na sequência do 
escândalo provocado pela obra “Minha Senhora de mim” de 
Maria Teresa Horta. 

Publicadas devido à coragem de outra mulher – Natá-
lia Correia, então responsável pela editora Estúdios Cor – as 
cartas abalaram tabus e preconceitos e reivindicaram cora-
josamente o direito da mulher ao seu corpo e à sua liberdade 
de pensar.

Considerado pela censura “pornográfico e atentatório da 
moral pública”, apreendido e destruído pela PIDE, o livro seria 
proibido e as autoras alvo de um processo judicial do qual só 
seriam absolvidas já depois do 25 de Abril.

O caso ganharia repercussão internacional com manifesta-

ções de solidariedade para com as escritoras a ocorrerem em 
diversos países.

Não seria o único livro de Maria Teresa Horta censurado 
nem as perseguições constituíam novidade para si. Volta e 
meia a polícia política invadia-lhe a casa e uma noite foi es-
pancada por três homens por causa da sua poesia erótica, os 
quais, enquanto a agrediam, gritavam: “É para aprenderes a 
não escrever como escreves”. 

Maria Teresa Horta nasceu em Lisboa a 20 de Maio de 
1937, cidade onde estudou, primeiro no Liceu D. Filipa de Len-
castre e depois na Faculdade de Letras.

Considerada um dos expoentes do feminismo em Portugal, 
corajosa e polémica, a sua inegociável e desassombrada 
postura ética tem condicionado, por vezes, o juízo que se 
faz da sua obra – amplamente premiada – indiscutivelmente 
uma das mais significativas da literatura portuguesa, quer na 
poesia, quer na ficção.

Na poesia, sobretudo, o seu erotismo elegante, a musicali-
dade dos versos, a originalidade dos recursos estilísticos guin-
dam a autora a um lugar cimeiro entre os grandes escritores 
de língua portuguesa.•
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Arnaldo Varela Sousa
Dep. Comunicação e Imagem

Foz
És a minha foz
de lava e lume

Eu sou o rio
de águas separadas

Tu és a seta
de vício e de veneno

Eu sou a voz
onde invento o nada

Tu és o meu lavor
eu sou a bordadeira

És o meu anjo
de asas decepadas

Eu sou a distância
tu és a colmeia

Tu és o silêncio
e eu sou a tua espada

Corpo Inteiro
Por mim o 
amor
fica-me justo

Eu só visto
a paixão 
de corpo inteiro

O Tempo
Foste o meu passado
e serás o meu futuro
mesmo quando o futuro
já tiver acabado

O princípio e o termo
a luz e o escuro

quando o fim do presente
já tiver terminado

Metade de Mim
Sou metade de mim
e estou inteira 

A vida dividiu-me
só de um lado

Rasura cruel de maneira
a fazer desencontrar
o espaço intacto

Metade tão perfeita
embora queira

Curar no meu oposto
o que é rasgado
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Natividade
“Há muito, muito tempo, numa terra distante…” e assim podíamos começar a narrativa mais 

bonita e emblemática da história cristã: o nascimento de Jesus.
Desde sempre que a Natividade, foi umas das representações mais carismáticas e replicadas 

pelos mais variados artistas, fosse por consagrados, como Leonardo Da Vinci com "A Adoração dos 
Magos" ou Sandro Botticelli e a "Natividade Mística", mas também pelos mais “esquecidos”, como 
Pieter Paul Rubens em “A Adoração dos Magos”.

A espiritualidade do momento marcou e continua a marcar gerações numa tendência da 
humanizante, apesar de tantas invasões de outras tantas figuras quer por afastamento realidade 
central do Natal, quer por interesses comerciais. 

No entanto, deixou no mundo da arte as glórias mais incomparáveis de todos os tempos e em 
cada obra os diferentes artistas deixaram muito de si através do seu estilo e traço artístico, mas tam-
bém muito do mundo e da sua religiosidade pessoal, demonstrativa do seu momento interior mas 
também da época.

É com estes critérios (a nossa época fala em rubricas) que ouso escolher as sete obras mais em-
blemáticas da pintura relacionadas com tão solene momento, assim:

1. "Natividade Mística" de Sandro Botticelli

A minha primeira escolha recai nesta obra 
de Sandro Boticelli, por ser,talvez, a obra mais 
difícil de interpretar pela quantidade de figuras 
alegóricas, simbólicas e legendas e por ser o 
único quadro assinado e datado por Botticelli.

É uma obra que reflete a mudança interior 
do artista, o que o fez abandonar ideais mun-
danos e caminhar na direção da preocupação 
mística e um estilo pessoal muito distante de 
qualquer representação tradicional de Cris-
to, no fundo o passar para a tela das dúvidas 
religiosas e políticas que atormentaram a sua 
atividade na maturidade.

Desde os anjos que abraçam três homens na 
parte inferior, os demónios que desaparecem 
nas fissuras das rochas, as três figuras angelicais 
vestidas de branco, vermelho e verde no te-
lhado da cabana, que representam as virtudes 
teologais, o circulo dos anjos cantando e que 
usam coroas e ramos de oliveira, tudo reflete 
uma mensagem política e espiritual: os anjos 
que esvoaçam à luz dourada do paraíso, assim 
como aqueles em volta da cabana seguram 
ramos de oliveira, que representam a paz.
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2. "A Adoração dos Pastores" por Rembrandt

3. "A Natividade" de Caravaggio

Esta tela, de um dos maiores génios da 
pintura barroca holandesa, Rembrandt van Rijn, 
demonstra bem a sua inclinação para cenas 
bíblicas, o que lhe permitiu expressar perfeita-
mente a complexidade da alma humana. É 
uma pintura que realça uma grande sensibilida-
de, reforçada em cenas noturnas como esta, 
dando destaque aos efeitos de luz e sombra em 
que os contornos das formas são praticamente 
perdidos.

Esta é para mim uma qualidade bem visível 
na medida em que as figuras que compõem 
a cena dificilmente podem ser distinguidas. A 
pouca luz que ilumina o estábulo está focada 
no Menino Jesus e ajuda a enfatizar a atmosfe-
ra de intimidade. 

Escolhi este quadro, mais do que pela sua 
beleza que é evidente, pela sua história muito 
peculiar.

Esta obra esteve exposta no Oratório de San 
Lorenzo, da cidade siciliana de Palermo até ser 
roubada pela máfia italiana, por membros da 
Cosa Nostra em 1969. Incluído entre os dez mais 
importantes roubos de arte da história, o seu pa-
radeiro ainda é desconhecido, sendo uma das 
peças mais procuradas pelas forças policiais a 
nível internacional. 

Desde de 2015 que uma reprodução digital 
ocupa o lugar do original. É um quadro envolto 
num ambiente melancólico, apresenta São Lou-
renço e São Francisco de forma simbólica com 
os pastores e a Virgem, que com expressão 
triste, contemplam uma criança e sorridente. 
O único elemento de celebração é o anjo que 
num movimento diagonal anuncia em louvor a 
"Glória a Deus nas alturas", enquanto que com 
a outra mão aponta para o céu, indicando a 
origem divina da criança. 
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5. "Adoração dos pastores" por El Greco

4. ""Adoração dos Magos" por El Bosco

Este quadro maneirista, também presente 
no Museu do Prado, foi pintado, e como era 
desejo do artista, foi colocado sobre o seu 
próprio túmulo. No entanto, foi transferido para 
um mosteiro até que em 1954 foi adquirido pelo 
Museu do Prado. 

É uma composição em espiral, criando um 
movimento em ascensão. O alongamento e 
distorção das figuras, as poses estranhas e dinâ-
micas que criam uma sensação de maravilha 
e êxtase, os fortes contrastes entre áreas claras 
e escuras, que aumentam o sentido dramático 
e as cores vivas típicas das pinturas de El Greco 
fazem dela uma das obras mais reconhecidas 
do pintor grego estabelecido na Espanha, 
identificado como um dos precursores da arte 
moderna.

Esta composição, também chamada Trípti-
co da Epifania, está atualmente no Museu do 
Prado e recebeu recentemente uma restaura-
ção meticulosa mantendo as suas dobradiças 
originais, com mais de 500 anos. 

Como é apanágio do seu trabalho, o gro-
tesco, o monstruoso e o inquietante têm o seu 
lugar materializado nesta peça de maneiras 
diferentes, quer pelas figuras dos pastores que 
observam curiosos do telhado, ou de uma ja-
nela aberta, quer pelos cavaleiros que andam 
alheios ao que acontece na velha cabana. 

Numa interpretação mais livre, arrisco-me a 
dizer que quase poderíamos afirmar que é uma 
obra que reflete os nossos dias, na medida em 
que mergulhados numa vida intensa, esquece-
mos muitas vezes tudo o que nos rodeia, agra-
vado por toda esta situação pandémica. 
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6. "A Adoração dos Magos" por Pieter Paul Rubens

7. "Adoração dos pastores" de Giorgione

Este professor da escola barroca, carate-
rizou o seu percurso artístico com um grande 
instinto pictórico e capacidade de dotar os 
seus quadros de um movimento exuberante e 
expressividade. 

Verdadeiro “homem dos sete instrumentos”, 
pois para além de pintor, dominava outras 
áreas como a diplomacia e as competências 
linguísticas; sabia Latim e algumas línguas mo-
dernas. 

Nesta pintura, "A Adoração dos Magos", 
representa um arquétipo de estilo barroco com 
seu clássico jogo de luz focal e sombra, cores 
ricas e expressões corporais tão enfáticas das 
figuras e tão evidentes no pormenor do traço. 

Através da luz emanada do Menino Jesus 
e projetada sobre as faces da Virgem Maria 
e os Reis Magos, o quadro divide-se em duas 
áreas distintas: o esquerdo, caracterizado pela 
serenidade que transmite contemplação, o 
direito, em que os corpos dos porteiros a cavalo 
e cavaleiros transmitem dinamismo e tensão e 
onde as personagens se amontoam uns sobre 
os outros, dando pouco destaque à paisagem 
que é descoberta apenas em segundo plano.

Termino com esta obra de Giorgione, de 
todos, talvez, o mais “esquecido” , mas também 
o mais misterioso quer pela vida, pois pouco se 
sabe, quer também pela sua obra.

Nas suas pinturas, ele não dá prioridade ao 
desenho e à forma, mas, em vez disso, utiliza 
de forma magistral as cores para alcançar a 
perspetiva. 

Nesta obra, elaborada antes de 1506, a 
paisagem é especialmente marcante, e tudo 
foi pensado e trabalhado para inserir a Virgem 
Maria, São José e dois pastores num ambiente 
sereno, calmo, belo em simbiose com a natu-
reza, em que todos observam a Criança com 
reverência. 
 
Como o Nascimento de Jesus, esta é também 
uma narrativa que ainda não terminou e por 
isso fica o desafio para deixarem as vossas 
sugestões dos 7 da vossa preferência (podem 
enviar para rui.silva@docente.epatv.pt). Dar-
-lhes ei espaço no próximo número.

Até lá, que esta época natalícia tão mar-
cada pelas distâncias exigidas pela pandemia, 
seja o tempo de aproximação espiritual e o 
renascimento dos valores humanistas de ajuda 
ao próximo!

Sejam felizes, cuidem-se e Feliz Natal.•



Quanto pesa o tijolo, sabendo que o seu peso é igual à soma ¾ 
de um tijolo semelhante com ¾ de um quilograma?

Tendo em conta que cada letra corresponde a um número, 
preencha o quadro, baseado no valor de cada linha e coluna.

Peso do tijolo

Cruza e Soma Diferencas,

A caixa de ovos

As duas galinhas estão a imaginar quantos ovos podem 
colocar na caixa, sabendo que não podem colocar mais 
do que dois ovos em qualquer uma das linhas, incluindo as 
diagonais. Considerando que foram colocados dois ovos 
numa linha diagonal, determine quantos ovos se podem 
colocar na caixa.
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Community
“Alone, we can do so little; together, we can do so much” – Helen Keller.

Complete the sentences using words from places in the community:

1. When you want to send a letter you go to the ____________________
2. When you want to buy fruit and vegetables you go to the _______________
3. When you are sick you go to the _____________________
4. You learn how to read and count at _________________
5. You find people that keep the community safe in the _______________
6. You find people that put out fire in the ____________________
7. You can hear the word of God at _________________
8. When you want to take the bus you go to the _______________
9. When you want to go out for dinner you go to the _______________
10. When you want to find some books to read you go to the ______________
11. You find many children playing happily in the ______________ 
12. You find paintings, sculptures, and other work of art in a ______________

Label the places in the community:

1

6

2

7

3

11 12

4

98

5

10
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(25h)

Refeições
Ligeiras

Conceitos Gerais (25h)

Ambiente, Segurança,
Higiene e Saúde
no Trabalho

Auto-maquilhagem (25h)

Noções de
Embelezamento de Rosto

(50h)

Folha de
Cálculo

FEVEREIRO 2022

em Crianças e Jovens (50h)

FORMAÇÃO
MODULAR CERTIFICADA JANEIRO 2022

Cuidados Básicos
de Higiene

Dia dos Namorados 
Serviços Especiais
Cozinha/Pastelaria (25h) ao Cliente (50h)

Língua Inglesa:
Acolhimento e Assistência com Necessidades

Educativas Específicas

Intervenção Pedagógica
com Crianças e Jovens

(50h)

inscreve-te através 
do QRcode


