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JORNAL ESCOLAR

EDITORIAL

Reflectir sobre o papel da escola e dos seus protagonistas na
superação da crise de valores contemporânea leva a um momento
de introspecção e a um questionamento existencial, reflectidos

Conselho de Direcção

numa prática pedagógica e profissional.
Como devem a educação, enquanto fim, e a escola, enquanto
instituição, incorporar os novos valores da contemporaneidade e
assumir a sua exigência ética?

UMA ESCOLA, QUE VALORES?

Reivindicar e reabilitar institucionalmente a escola, é preciso!
A escola, enquanto espaço educacional, continua a ocupar um lugar
central na formação integral dos indivíduos, assim, a redefinição do
seu locus social e a construção de novas fronteiras educativas,
envolvendo a participação colaborativa dos seus agentes, deverão
conduzir à reafirmação da sua identidade enquanto instituição
integradora de valores humanistas e veículo de conhecimento e
cultura, nos seus ensinamentos e aprendizagens, e à reinvenção do
seu estatuto enquanto entidade aprendente
e comunicante. No entanto, a escola não
pode assumir o papel de último missionário
civilizacional de uma humanidade
desenraizada, seria utópico. É premente a sua
afirmação numa rede colaborativa de
instituições sociais e culturais, onde a família
assume destaque, no sentido da criação de
um fórum educacional de decisão e debate,
capaz de delinear estratégias locais de
integração, num exercício claro de uma
democracia activa.

>Marcha pela Igualdade de Género | Outubro 2010

Construir estratégias e utilizar ferramentas
promotoras de um auto posicionamento e de

capacidades de metacognição, baseada num espírito crítico
fundamentado, respeitador e integrador, são tarefas e desafios
diários.
Envolver o aluno enquanto sujeito activo na sua aprendizagem,
formando na utilização e selecção da informação, conduzindo-o no
traçado de um percurso escolar activo e participativo, conduz à
cidadania.
Promover o conhecimento da sociedade e da sua identidade
cultural estimula o sentimento de pertença a um projecto global e a
uma comunidade, estruturado em redes sociais de suporte.
Uma vivência ética, consagrada na educação, traduz-se na formação
de uma autonomia e maioridade, intelectual e moral, capaz de
enformar e resolver criticamente os desafios diários, sem esquecer o
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dever e respeito com o outro, e que se torne reveladora de uma
praxis reflexiva e informada, conducente a uma emergência de uma
identidade própria resgatada à sua condição contemporânea.
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INÍCIO DAS
ACTIVIDADES LECTIVAS e
RECEPÇÃO DOS ALUNOS
2010>2011
txt _ Maria Simões

As actividades de Recepção e integração dos Caloiros,

entre vós na nossa escola. Não

na nossa escola, foram programadas pelo Gabinete

esqueçam…”sozinhos não somos nada!...”

de Apoio Psicológico ao Aluno com os professores

Necessitamos todos uns dos outros... desde

Maria Simões e José Figueira. Contou ainda com a

os professores aos alunos, auxiliares,

colaboração muito empenhada da Associação de

motoristas... cada um com a sua função, mas

Estudantes.

todos imprescindíveis com as suas

Esta recepção, com as respectivas actividades que

diferenças! É toda esta equipa que faz com

promoviam a integração destes alunos com os

que a EFA de Vidigueira seja a escola especial

secundanistas e veteranos, teve o encerramento com

que é, contribuindo para a formação pessoal

uma singela cerimónia que ocorreu no dia 22 de

de cada um, pois “O meio que nos rodeia

Outubro de 2010, no Pavilhão Desportivo Vasco da

influencia-nos”. Pretende-se assim que a

Gama de Vidigueira, onde os caloiros tiveram a sua

influência desta escola seja muito positiva na

cerimónia de apadrinhamento, no final, dando lugar

vossa vida, assim como a vossa diversidade

a um lanche convívio patrocinado pela escola.

traga à escola muitos momentos bons.

Pretendemos, assim, dar as Boas Vindas a todos os

O Gabinete de Apoio Psicológico ao Aluno

alunos neste novo ano lectivo 2010/2011 e, muito em

deseja-vos a todos Bom Ano e uma saudável

especial aos alunos do 1º ano, “Os nossos

convivência académica.

Caloirinhos”.
Almejamos também demonstrar que a praxe não
tem de ser humilhante, podendo ser composta por
momentos agradáveis de divertimento e integração
aos novos alunos.
Só assim vale a pena dar as Boas Vindas a todos, neste
momento, onde os veteranos deram um exemplo de
como bem receber!
Obrigada a todos pelo empenho e por todos os
momentos tão agradáveis partilhados!!!
Esperamos que, durante este ano lectivo, o espírito de
união, amizade e entreajuda permaneça e se fortaleça
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PRÉMIO DE MÉRITO
2009/2010

txt _ Vanda Galrito
O prémio de mérito para o melhor aluno finalista do
ano lectivo de 2009/2010 é atribuído anualmente
pelo Ministério da Educação, consistindo na
atribuição de um diploma onde consta a média final
alcançada pelo melhor aluno, e que será uma peça
fundamental para o currículo dos alunos premiados,
aquando da procura de um primeiro trabalho, assim
como um cheque no valor de 500€, que certamente
será bastante importante para iniciar a vida no
mercado de trabalho ou enquanto aluno
universitário. Imediatamente a seguir à entrega das
faixas e flores da miss e do mister caloiros, foi altura de
chamar ao palco a nossa querida ex-aluna Filipa
No dia 22 de Outubro, decorreu o

Soares, finalista do Curso Profissional de Técnico de

encerramento das actividades de recepção

Apoio Psicossocial, que emocionada recebeu o

e integração ao caloiro. Após a divertida

prémio das mãos da sua Ex-Directora de Curso, a

troca de presentes, diplomas e mensagens

professora Maria Simões.

emotivas entre os caloiros e respectivos

Foi visível para todos a boa relação que existe, ainda

padrinhos/madrinhas, seguida da eleição do

hoje, entre a aluna e a professora, apanágio da nossa

mister e da miss caloira 2010, cabendo a

escola, que prima pela relação estreita, preocupada e

honra aos alunos, do 1ºASC, Inês Ratinho e

carinhosa, mas nem por isso de menos respeito, que

Tomás Tobias

mantém com os seus alunos.
O discurso da professora Maria Simões assim o
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demonstrou, tocando pontos sensíveis e algo
dolorosos que marcaram a passagem da Filipa,
fazendo dela uma mulher mais forte, mais madura e
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pronta a enfrentar as dificuldades que o destino poderá ainda apresentar-lhe.
Mas não foram só as dificuldades que corajosamente soube ultrapassar e
transformar em força para vencer os obstáculos do dia-a-dia que marcaram a
vida desta desta querida ex-aluna, a sua passagem pela EPFA deixou a todos
os actuais alunos um exemplo de força, estudo, dedicação, responsabilidade
e trabalho, sem os quais não poderia ter alcançado este tão merecido prémio.

CAMPANHA
«ACHEGA»
AMBIENTE &
SOLIDARIEDADE

No âmbito da

alentejana “Achega”, significando “uma

disciplina de

ajuda” e, de seguida, os alunos procederam à

Oficinas Gráficas,

elaboração de um logótipo que

da componente

caracterizasse a iniciativa. Posteriormente,

técnica do Curso

procedeu-se a uma pesquisa na Internet

Profissional de

acerca de problemas ambientais e ao devido

Técnico de Artes Gráficas, módulo 15 – Sensibilização

tratamento dessa informação que, de

Ambiental; e em interdisciplinaridade com Área de

seguida, e solicitando o auxílio dos

Integração, da componente sociocultural, e as

professores da componente técnica, deu

restantes disciplinas da área técnica, a turma do 3º

início à elaboração de cartazes de

ano do Curso Profissional de Técnico de Artes

sensibilização e folhetos informativos, os

Gráficas, após abordar teoricamente os conteúdos

quais ainda estão a ser executados.

programáticos, propôs-se a desenvolver uma

Em simultâneo,

campanha de sensibilização ambiental /

pensou-se numa

solidariedade social, com o intuito de sensibilizar a

f o r m a

comunidade escolar, primeiramente e,

reaproveitar

posteriormente, toda a sociedade local, em geral,

m a t e r i a i s

para as temáticas em questão.

recicláveis,

Assim, começou por se escolher uma designação

realizando, mais

para a campanha, que após algumas propostas, se

tarde,

decidiu recorrer a uma expressão tipicamente

exposição com

txt _ Ana Delgado
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os objectos elaborados. Ainda, no âmbito da sensibilização ambiental, mas já com uma forte vertente
social, os alunos fizeram questão de deixar no bar da escola um garrafão de água, como forma de
recipiente, devidamente identificado com o logótipo da campanha, apelando a toda a comunidade
escolar para que lá depositasse as tampas de plástico de garrafas de águas, sumos, iogurtes, etc., para,
posteriormente, virem a ser entregues no quartel dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, com o
objectivo de participar na angariação de fundos para cadeiras de rodas para deficientes motores.
Ainda, como forma de reutilização de bens, e invocando a solidariedade social, a turma elaborou um
documento que leu junto das restantes turmas, solicitando aos colegas e professores que trouxessem
roupas, calçado, livros e brinquedos que já não utilizem, para serem entregues na Loja do Voluntariado
de Vidigueira, para que possam chegar às pessoas mais necessitadas.
Este é o projecto que está a ser desenvolvido pela referida turma, a qual está de parabéns pela sua
disponibilidade, espírito de iniciativa, união e solidariedade para sensibilizar acerca de uma temática
muito relevante e, em simultâneo, aproveitar a sua importância para ajudar quem mais precisa.

CELEBRAÇÃO
HALLOWEEN
House of Terror

txt _ Miguel Almeida
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No passado dia 29 de Outubro realizou-se

turmas que souberam montar toda

mais uma vez a celebração do Halloween. O

a logística de cenário e som e,

Halloween deste ano soube manter a já

depois da actividade realizada,

considerável tradição da nossa escola no que

arrumar todo o material deixando a

diz respeito à realização de actividades

sala pronta a receber aulas na terça-

lúdicas de divulgação desta celebração

feira seguinte.

Inglesa. Este ano assistimos ao ressurgir de

Falando da actividade em si, esta,

uma sala de horror, um labirinto obscuro e

apesar de um clima adverso,

terrorífico, um trilho pelas trevas e a saída

decorreu perfeitamente, sem

gloriosa e purificadora para a luz!

anomalias, sem problemas que não

Assistimos à formação prática na sua mais

os sustos e o cansaço dos

profunda beleza e eficácia, uma vez que a

intervenientes. A sala foi visitada

nossa escola conta neste momento com duas

por todas as turmas presentes na

turmas de Animador Sociocultural, uma em

escola aos grupos de três e quatro

fase de plena maturação e experiência já no 3º

alunos. A sala de horror consistia

ano, e outra, mais jovem, em fase de

num túnel, uma sala de projecção

aprendizagem no primeiro ano, nada mais

de vídeo, um corredor de morte, um

lógico do que uma passagem de

crime, um funeral, e finalmente a

testemunho, uma supervisão, um ensinar a

saída para o pátio. Tudo guiado por

fazer por parte dos alunos mais velhos aos

uma figura sinistra que guiava os

alunos mais jovens.

visitantes e mostrando a sala cheia

Assim, a turma de Animador Sociocultural de

de personagens medonhas, muitos

3º ano realizou um vídeo (montado e

sons estranhos e música

remisturado de forma brilhante pelo

perturbadora.

professor Nelson Roque) e planeou a

Enfim... mais uma actividade de

concepção da sala (muito bem orientada

sucesso na nossa escola no âmbito

pelas ideias inovadoras do professor José

do Inglês que não seria possível

Figueira), enquanto os alunos da turma de

sem a ajuda dos alunos das turmas

primeiro ano puderam finalmente decorar a

envolvidas e dos seus professores.

sala e incorporar as suas personagens
juntamente com os alunos mais velhos.
Mais uma vez, um aplauso para as duas
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DIA DA
NTERCULTURALIDADE
GRUPO DE LÍNGUAS

txt _ Álvaro Honrado

No passado ano lectivo, realizou-se na Escola

Moco, também cidadã estrangeira

Profissional Fialho de Almeida o dia das Línguas e

(francesa), encarregou-se de dar a conhecer

Interculturalidade, organizado pelos professores

a alunos de diversos cursos, as regras do jogo

Álvaro Honrado, Ana Rita Aguiar, Marta Roque, Marta

tradicional francês “La Pétanque”, dando-

Marques, Miguel Almeida, Rosária Grilo e Vanda

lhes, seguidamente, a possibilidade de

Galrito, cujos principais objectivos foram de

porem a teoria em prática, após uma

demonstrar aos alunos as razões pelas quais o uso das

demonstração. Os discentes desta escola

diversas línguas é determinante para a sua actividade

apreenderam rapidamente as regras do

profissional e vida quotidiana e incrementar o sentido

jogo e desfrutaram do mesmo, através do

de interculturalidade, de forma a desenvolver o

usufruto do espaço revestido de relva,

cumprimento do conceito de cidadania. As

situado no “Jardim Dr. Orlando de Mello do

disciplinas dinamizadoras foram: Área de Integração,

Rego”, mais conhecido por “Jardim do Largo

Espanhol, Francês, Inglês e Português.

da Matriz”, na companhia da senhora

Aquando da vertente intercultural, este dia ficou

francesa residente em Vila de Frades,

marcado por um colóquio realizado no auditório da

acompanhada ao acordeão (com músicas

Caixa Agrícola de Vidigueira, por uma série de jogos

tradicionais) pelo seu esposo António Basílio

(no jardim junto à escola) e também por uma

Mouco, natural da cidade de Moura.

demonstração de Capoeira (no recinto exterior da

Mas o evento não ficou restrito só a duas

EPFA).

actividades. A componente cultural lúdica

O colóquio contou com a presença de cidadãos

foi alargada a uma demonstração de

estrangeiros residentes no concelho de Vidigueira,

capoeira aos alunos, por parte do professor

uma assistente de línguas que se encontrava em

Nelson Roque, no recinto exterior da escola,

estágio nesta escola (oriunda da Hungria) e um

onde estes aprenderam a “jogar” capoeira ao

técnico superior da Câmara Municipal de Vidigueira,

som do berimbau e, no decurso desta

Dr. Jorge Salvador. Entre os oradores, destacavam-se

demonstração, também um grupo de

duas mães de alunos da escola: a senhora Erisnalda da

alunos desta escolha orientava o “Jogo do

Cunha (de nacionalidade brasileira) e a senhora

balão”, sendo que este foi mais um

Pauline Zijderveld (holandesa). No colóquio, sob a

momento que conduziu os jovens

moderação do professor Miguel Almeida, os cidadãos

estudantes ao convívio e ao

estrangeiros deixaram o seu testemunho aos alunos,

desenvolvimento cognitivo.

facultando-lhes informação acerca da sua

Em representação das línguas, alguns

experiência de vida (pessoal e profissional), neste
concelho alentejano. No jardim, a senhora Joséphine
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indumentária e a gastronomia do país)) e Brasil
(cultura e destinos turísticos). A maior parte dos
desdobráveis foram oferecidos pelas embaixadas dos
docentes desta escola tiveram a iniciativa de

respectivos países, de forma a fomentar o

decorar uma sala de aula com material

conhecimento cultural dos mesmos. Durante a

diversificado representativo dos países em

manhã, os alunos também assistiram a um colóquio

questão, oferta das embaixadas dos

sob o título “Portugal Plural: Experiências e Vivências,

respectivos países, Câmara Municipal de

no qual participaram o Dr. Jorge Salvador, em

Vidigueira, professores e alunos desta

representação do Senhor Presidente da Autarquia

escola. O objectivo desta exposição foi dar a

deste concelho, Manuel Narra, três pais e professores

c o n h e c e r a o s a l u n o s d a E P FA , a s

dos alunos da escola.

características das diferentes línguas

De um modo geral, é de salutar que este evento

(leccionadas nesta escola) e culturas de

proporcionou aos alunos uma aproximação com

vários países, correspondentes às diferentes

cidadãos estrangeiros residentes no concelho de

nacionalidades dos estudantes desta escola

Vidigueira, os quais escolheram esta região

e comunidade escolar, em geral.

portuguesa para local de residência; estas pessoas

Remetendo-me à questão das línguas, foi

aqui residem e aqui exercem a sua profissão e/ou

feita uma exposição em que os alunos, ao

negócio, e também um momento de união e

fazerem uma visita, ficaram a conhecer

interacção entre a comunidade escolar.

traços característicos de sete países:

A avaliar pelo contentamento no que respeita a

Portugal (mais concretamente informação

aprendizagem e o convívio, este evento foi muito

referente ao concelho de Vidigueira, onde se

gratificante e útil para toda a comunidade da Escola

destacava Vasco da Gama, o “Senhor dos

Profissional Fialho de Almeida, estando já agendada a

Descobrimentos Portugueses” e a

edição deste ano.

componente histórico-cultural do
concelho), Espanha (cultura
espanhola e respectiva língua),
França (cultura francesa, língua,
jogos educativos (sopa de letras)),
Reino Unido (cultura inglesa, língua,
jogos educativos (sopa de letras)),
Hungria (cultura húngara e
respectiva língua), Cabo Verde
(cultura cabo-verdiana (a moeda, a
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II ENCONTRO
LEONARDO DA VINCI
MOBILIDADE

txt _ Elisabete Rosa

Realizou-se o II Encontro do Projecto Leonardo da

carácter tecnológico e técnico;

Vinci - Mobilidade, na EPFA. Este II Encontro de

- Aperfeiçoamento de línguas estrangeiras

Mobilidade teve como objectivos promover e

(Espanhol, Italiano e Inglês);

divulgar os Programas Europeus de Apoio aos

- Colaboração, trabalho em equipa e

Participantes em Actividades de Formação ou de

convivência, promoção do inter-

Formação Contínua para a aquisição e uso de

relacionamento, espírito de ajuda e de

conhecimentos, aptidões e qualificações que

solidariedade, pelo facto de os participantes

facilitem o desenvolvimento pessoal, a

se encontrarem num ambiente sócio-

empregabilidade e a participação no Mercado de
Trabalho Europeu, bem como de apoio à mobilidade
transnacional de indivíduos em regime de ensino e
formação profissional. Por outro lado, a iniciativa
visou a partilha de experiências junto dos nossos
alunos, no sentido de motivar a formação profissional
em contextos europeus, pelo que foram convidados
para participar nesta actividade vários ex-alunos da
EPFA que já beneficiaram dessa experiência de
mobilidade, tendo aceite o nosso repto as alunas Ana
Sota e Helena Matias, do Curso Técnico de Sistemas
de Informação, e o aluno Luís Caracinha, do Curso
Técnico de Design. Foram também convidados a Drª

económico diferente do seu, longe dos

Elda Dias, responsável por projectos de mobilidade

familiares e amigos;

da Equipa Leonardo da Vinci, da Agência Nacional

-Participação numa experiência única,

PROALV e o Dr. José Pacífico, Vice-Presidente da

permitindo o contacto com outras

ANESPO.

realidades, díspares do contexto

Os presentes tiveram a oportunidade de partilhar a

económico-social em que cresceram;

sua experiência pessoal e profissional, referindo as

- Realização de uma aferição de

vantagens de realizar uma mobilidade num país

competências, validando as suas próprias

europeu, nomeadamente:

aprendizagens, consolidando

- Realização de estágio nas respectivas áreas de

conhecimentos e abrindo novos horizontes,

formação, colocando em prática os conteúdos
leccionados nas diversas disciplinas, sobretudo as de
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no que respeita ao saber-fazer, saber-estar e
saber-ser;
-Oportunidade de conhecer uma nova
cultura, língua, costumes, tradições, através
de novas experiências pessoais, culturais e
profissionais e, simultaneamente, divulgar a
cultura portuguesa;
-Desenvolvimento da capacidade de
aprendizagem de uma forma autónoma e
contínua, durante a formação em contexto
de trabalho, promovendo o espírito de
iniciativa, a autonomia, o sentido de
organização, solidariedade e
responsabilidade dos intervenientes;
- Consciencialização para a valorização da

concebidos pelos alunos do 1º ano do Curso Técnico

aprendizagem ao longo da vida. Ao integrar

de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e

esta acção de mobilidade, os participantes

Publicidade, sob o acompanhamento das docentes

ganham consciência e passam a estar mais

Elisabete Rosa e Inês Salgado, tendo estes alunos sido

receptivos a outros projectos similares,

responsáveis pela elaboração de cartazes, programa,

entendendo estas oportunidades como

organização de pastas, concepção de notas de

uma mais-valia na sua formação profissional

imprensa, recepção e acompanhamento das

e pessoal, bem como elemento

entidades intervenientes, entre outros.

propulsionador de um crescimento

De salientar que o Colóquio se destinou à

económico sustentável e de uma maior

comunidade educativa da E.P.F.A. e população em

coesão social.

geral, pois consideramos que a Escola deve fomentar

Esta iniciativa foi integrada na Feira "A Pão e

este tipo de iniciativas e ser o local privilegiado para se

Laranjas", da responsabilidade da Câmara

discutir e esclarecer temas que promovam a

Municipal de Vidigueira, que tem o

formação de cidadãos pró-activos e com

propósito de promover os produtos

competências profissionais adequadas ao mercado

tradicionais do concelho e rememorar

de trabalho actual.

"Personalidades do concelho", que se
destacaram ao longo
dos séculos.
O Colóquio, bem como
todos os elementos
logísticos para o
empreender, foram
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LEONARDO DA VINCI
MOBILIDADE
2009_2010

txt _ Marta Silva

Hotelaria, Animação Sociocultural e
Electromecânica, foi já durante o período de
Maio a Julho de 2010 que 6 alunos
realizaram o seu estágio em Reggio Calabria,
A EPFA, na qualidade de entidade formadora do

Itália, 4 alunos em Loughborough, Reino

CEFAE, dinamiza o projecto Leonardo Da Vinci, desde

Unido e 3 alunos em Sevilha, Espanha.

o ano 2004, dando a oportunidade, até ao momento,

Além da experiência profissional, os alunos

a 128 alunos de realizarem a sua formação em

vivenciaram, durante as seis semanas que

contexto de trabalho, estágio curricular, em diversas

permaneceram num país diferente e

empresas no espaço europeu desde países como a

distante dos seus contextos sociais

Alemanha, Grécia, Espanha, Inglaterra e Itália.

diferenciados, uma autêntica aventura

Os participantes no programa encontram assim uma

intercultural, onde a questão linguística

oportunidade de excelência para adquirir e

surgiu como a primeira batalha a ser

aperfeiçoar os seus conhecimentos, visando o

ultrapassada.

aprofundamento de competências e qualificações

Neste âmbito, a EPFA, dinamizou durante o

profissionais de forma a promover o seu

ano lectivo o Clube de Línguas que teve

desenvolvimento pessoal, a empregabilidade e a

como responsável a professora Catalin

participação no mercado de trabalho europeu.

Hraskó, de naturalidade Húngara, e que foi

Por sua vez, para a EPFA, representa um momento de

integrada na escola através do programa

avaliação da formação ministrada, contribuindo para

Assistentes Comenius, cujo principal

a dinamização da própria instituição e das suas

objectivo é desenvolver o conhecimento e

práticas de educação e formação.
Assim, integrados na subvenção
aprovada em 2008, foram realizados 3
fluxos, correspondentes a 22 alunos
participantes dos cursos técnicos de:
Artes Gráficas; Animador Sociocultural;
Apoio Psicossocial; Comércio;
Manutenção

Industrial

e

Electromecânica; Turismo Ambiental e
Rural; Comunicação, Marketing,
Relações Públicas e Publicidade.
Tendo sido realizada no ano lectivo
2008/09 a inclusão de 9 alunos em
empresas da cidade de Sevilha, nas áreas
da Comunicação e Publicidade,
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diversidade e
para o valor das culturas e das línguas europeias,
assim considerando a formação da docente, foram
leccionadas aulas de Espanhol e Italiano, permitindo
uma primeira aproximação às línguas dos países de
acolhimento.
Ainda, os alunos que integraram o fluxo de Itália
puderam durante uma semana realizar um curso de
Italiano, ministrado pela empresa intermediária
Giovani per L'Europa, o que lhes permitiu uma maior
facilidade de integração no contexto profissional.
De referir que todas estas aprendizagens são
certificadas pelas entidades competentes e
creditadas no EUROPASS do aluno,
documento que confere as
competências sociais, linguísticas e
profissionais a nível europeu e permite
ao seu detentor um reconhecimento
das aprendizagens efectuadas em
qualquer país da Europa.
Por tudo o exposto, a EPFA faz uma
avaliação bastante positiva do seu
desempenho enquanto entidade
formadora e dos seus representantes,
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os nossos alunos, que nos leva a envidar
esforços e contactos no sentido da
prossecução deste projecto.
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LEONARDO DA VINCI
PARCERIAS
Project Meeting:
LETÓNIA
txt _ Marta Silva
ftg _ José Figueira

O projecto Leonardo da Vinci-Parcerias cujo tema é

ofícios da madeira, segue-se o relato dos

“Cooperação para o desenvolvimento e

acontecimentos que precederam e

sustentabilidade do ensino profissional na Europa”,

envolveram este encontro.

envolve seis países entre os quais Portugal,

Abril de 2010, surge em destaque nas

representado pela EPFA na qualidade de entidade

notícias a entrada em erupção de um vulcão

formadora do CEFAE, Centro de Estudos e Formação

islandês, do qual ninguém sabia reproduzir o

Aquiles Estaço.

nome.

Os contactos entre os diversos parceiros

O dia da partida para a Letónia aproxima-se e

formalizaram-se numa primeira reunião de projecto

a evolução não é nada encorajadora, o

em Friedrichshafen, na Alemanha, entre 5 e 7 de

espaço aéreo no norte da Europa é fechado,

Outubro, onde professores e directores

as cinzas vulcânicas impedem a circulação

representantes discutiram os objectivos a alcançar,

de aeronaves, viajantes sem forma de

ferramentas a criar e mobilidades a efectuar.

voltarem a casa, desesperam em salas de

Foi assim que, em Março de 2010, a nossa escola

espera de

recebeu uma comitiva de 27 elementos, entre

aeroportos

professores e alunos, tendo as actividades e tarefas

transformadas

desenvolvidas, durante esta estadia, sido

e

dinamizadas pelos alunos da turma do 2º ano do

residências

curso profissional de Animador Sociocultural,

precárias.

destacando-se a apresentação e coordenação de um

Dia 18 de Abril,

Workshop de Expressão Artística, cujo resultado final

os

se reflectiu numa produção multimédia, realizada

parceiros do

pelos próprios alunos.

projecto

Houve também oportunidade para visitar o concelho

trocam comunicações e intenções,

e a cidade de Beja, certamente paisagens e vivências

dificilmente seria possível a todos os países

bastante diferentes das proveniências de cada

encontrarem-se. Alemanha, Áustria,

participante.

Portugal impedidos de viajar, Bulgária ainda

Para o ano de 2010 estava também delineada mais

permanecem no aeroporto, esperando por

uma visita de projecto à Letónia, onde os diversos

uma informação positiva, mas acabam

parceiros se envolveriam na produção artesanal de

regressando a casa, por último só Polónia

uma pequena construção, a ser oferecida a um centro
social da cidade Malpils, berço da escola profissional
que se encontra vocacionada para o ensino dos

m

vários
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onde os locais se estendem num fim de dia
iluminado.
Aspecto particular este que nos desnorteou,
passamos a esclarecer, pela sua posição geográfica,
assim como outros países colocados na mesma
latitude, a Letónia ao entrar no período de Verão, vê as
suas horas de noite reduzidas a três ou quatro horas
de parcial escuridão, da mesma forma que durante o
consegue utilizar como transporte alternativo o

Inverno a luminosidade toma o mesmo número de

autocarro e encontrar-se em Malpils com a escola de

horas, trazendo dias, quase completos, sem sol. A

acolhimento. A desilusão atingiu o grupo, o encontro

experiência de adormecer e pela janela sentir, ainda,

a dois realizou-se, iniciou-se a construção do projecto

os raios de sol entrar é ao mesmo tempo

delineado, para quando a deslocação dos restantes

desconcertante e reconfortante.

parceiros?

Segunda feira, dia 28 de Junho, fomos recebidos, na

Após confirmação de agendas e compromissos, os

biblioteca da escola anfitriã, pela Direcção da Escola e

colegas alemães avançam para um segundo

o Presidente do Município para a apresentação de

encontro, desta feita com sucesso, tendo terminado a

cada uma das escolas, focalizando as suas práticas

construção iniciada e cuja finalização urgia, pelo

pedagógicas, através dos alunos envolvidos.

compromisso assumido com o centro social que a iria

Seguiu-se uma visita guiada pela edifício da escola

receber, para último, e já após as celebrações do

que terminou numa aula do idioma nacional, o letão,

solstício de verão, encontrar-se-iam, na Letónia,

para todos os participantes. Devemos confessar que

Aústria, Bulgária e Portugal.

foi tarefa difícil de realizar!

Deixamos aqui o nosso apreço ao esforço da

Já durante a tarde, tiveram os alunos oportunidade

coordenadora do projecto, Livija Mujake, e a Malpils

de confraternizar, através da realização de algumas

Profesionala Vidusskola que teve a seu encargo não

actividades desportivas, enquanto que, por sua vez,

uma, não duas, mas três reuniões e que recebeu

professores e coordenadores, fizeram um ponto de

todos os participantes com o carinho e

situação do desenvolvimento do projecto e

profissionalismo da primeira vez, o nosso muito

planificaram a próxima visita à Polónia, a ter lugar em

obrigado.

Outubro e cuja temática seria a gastronomia

Os alunos participantes nesta visita foram André

nacional, enquadrada na especialização da escola

Campaniço, Luís Louro, Marina Leirão e Nádia

anfitriã.

Alpendre, todos da turma, actualmente no 3º ano, do

Após o trabalho, deslocamo-nos até Sigulda, cidade

curso profissional de Animador Sociocultural,

próxima, onde pudemos descontrair e digerir o jantar

acompanhados pela professora Marta Silva, na

numa partida de bowling, muito apreciada por

qualidade de elemento da Conselho de Direcção da
EPFA.
À chegada, o contraste de paisagem foi imediato,
deixamos o nosso Alentejo já amarelecido pelo sol
intenso nas planícies áridas e entrámos numa
envolvente verdejante, cruzada por riachos e lagos
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com alguma inveja...
Sem dúvida que os nossos animadores se destacam
pelas suas capacidades técnicas e qualidades sociais,
os meus parabéns ao vosso desempenho!
Novamente a caminho, por entre o verde da
paisagem, chega-se a uma zona, cujos ilustres
detentores descrevem como um campo medieval e
no qual se pretende que os visitantes experienciem as
vicissitudes da vida desse tempo, desde instrumentos
de defesa pessoal, a saber usar de forma colectiva, a
uma terrível corrida de obstáculos enfrentando
estreantes, amadores e profissionais! E, ainda, com o

inimigos e sentindo o peso em todo o corpo da

sol a brilhar regressámos ao nosso bonito alojamento

protecção em malha de ferro, sendo que, para a

apalaçado, quase saído de um conto de fadas, ao qual

envergar, seria preciso comer muita sopa e pão

não faltava sequer o baloiço de corda pendurado na

semelhantes aos que nos foram servidos.

árvore!

O dia só chegaria ao fim com uma visita ao Mar

No segundo dia de trabalho, esperava-nos uma

Báltico, onde, para relaxar, nos encaixamos entre a

agradável surpresa, onde posso dizer com segurança

areia e os seixos ou circundamos a água, molhando os

brilharam os nossos alunos e as suas competências,

tornozelos, de forma envergonhada, mas outros, mais

incluída nas actividades do projecto, encontrava-se a

corajosos, enfrentaram sem medo e atreveram-se ao

visita a um infantário, onde cada país dedicar-se-ia a

mergulho. No regresso, a paragem para um jantar

uma tarefa específica com uma turma em particular,

reconfortante, finalizado com a entrega dos diplomas

desde a realização de jogos, actividades desportivas

de participação e fotografias de "família", emoldurou

e, no nosso caso, dinâmicas de grupo. Desta forma,

um dia gratificante.

fomos apresentados à nossa turma, com idades

Último dia nestas paragens tão distantes do nosso

compreendidas entre os 3 e os 4 anos, surgiram as

cantinho esquecido no final da Europa, oportunidade

crianças, acompanhadas das suas educadoras, olhos

para visitar a

e cabelos claros que nos focaram com curiosidade e

capital, Riga.

alguma desconfiança natural, ora não fossemos nós

C

de aparência completamente oposta à sua, grandes,

cosmopolita,

com cabeleiras escuras e olhos profundos.

arejada e verde,

Para quebrar o gelo, fizemos em conjunto a aula de

o n d e

educação musical, de mão dadas, em roda, cantámos

transeuntes

e celebrámos o sol do verão, utilizando instrumentos

aproveitam com

tradicionais. Regressados à sala de aula foi o tempo

as suas famílias o

dos nossos alunos se tornarem os mestres das

bom tempo e os espaços ao ar livre, pintados sob um

pinturas faciais, ao sabor do desejo de cada um, ao

azul iluminado, foi também para nós o momento de

qual se acresceu, para os mais ambiciosos, a

divagar pela cidade, visitar alguns dos seus pontos

modelagem de balões, por último, foi a vez dos

turísticos e sentir o pulsar da vida urbana.

graúdos, onde as duas professores da turma puderam

De volta a Portugal, após uma longa viagem,

aprender a fazer fantoches com meias.

chegamos de noite e para nossa surpresa o sol não

Finda a tarefa, com bastante sucesso, puderam os

brilhava no céu e a

pequenos ostentar as suas pinturas e balões pelo

luz do dia já se

pátio exterior, deixando os restantes coleguinhas

tinha ocultado...

i

d

a

d

e
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COMENIUS
PARCERIAS
MULTILATERAIS
Meeting Project:
Bulgária
txt _ Miguel Almeida

parceiros jantares, boa disposição, apresentações das
escolas dos vários parceiros, danças búlgaras e muita
salada de pimentos, pepinos e tomate…
Aterrámos no Aeroporto de Sofia, dia 17 de Outubro,
pelas 15.50 horas locais. À nossa espera estava a
No âmbito do Programa de Aprendizagem ao Longo

coordenadora búlgara, Boryana Boteva, após uma

da Vida, a nossa escola integra neste momento uma

breve apresentação, conhecemos os nossos

Parceria Comenius Multilateral de Escolas. O Projecto

parceiros de projecto e partimos para uma viagem

“Our Treasures” constitui uma sigla para “Os Nossos

nocturna de 6 horas rumo a Targovishe. As primeiras

Tesouros - Nossos Talentosos E Responsáveis,

impressões do país foram boas. Chegados ao hotel

Comprometidos E Activos, Auto-Confiantes,

pela meia-noite, com uma refeição pelo caminho e

Exclusivos E De Confiança Estudantes Europeus”.

uma pequena avaria, finalmente o merecido

Os nossos parceiros: Bulgária, Reino Unido, Espanha,

descanso.

Letónia, Croácia, Grécia, Lituânia e Eslováquia.

No dia seguinte, um rol de emoções… Conhecemos

O projecto visa possibilitar e promover os alunos para

a escola bem cedo, fomos recebidos pelos trajes

uma «participação no processo social de agir como

tradicionais da Bulgária, pela Directora da Escola e

jovens cidadãos europeus criativos, talentosos e

pela gastronomia local. Visitámos as salas de aula,

activos. Pretende-se tornar os alunos conscientes do

vimos as condições, alguns trabalhos dos bem

seu património único local e nacional e o seu valor no

comportados alunos búlgaros, o museu da escola e

mundo moderno. Espera-se, também, ajudar os

fomos então conduzidos para um auditório. No

alunos a entender que a boa educação é um tesouro

programa dizia “concerto”. Foi a apoteose total! Os

e inspirá-los a desenvolver uma vida de amor

gritos de vivas ainda ecoam nos ouvidos de “moi-

aprendizado. Todas as disciplinas podem e devem

même”, da professora Marta Silva e da Professora

estar envolvidas de forma activa, quer através de

Rosária Grilo. O que se seguiu foi uma mostra de

métodos inovadores quer através do contributo e

talentos. As “ Spice Girls” búlgaras, a pequena do

conhecimento dos seus conteúdos.

bravo bravíssimo, o mestre do Yo-Yo, as ginastas

Desta forma, partimos para o primeiro encontro com

olímpicas, a banda de heavy metal, as bailarinas

todos os parceiros na cidade de Targovishe, na
Bulgária.
Um encontro muito “sui generis” que envolveu um
pouco de tudo, discussão de ideias, visitas a vilas dos
arredores, concertos e mostra de talentos na escola,
recepção do Presidente de Câmara, convívio entre os
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encontro em Portugal, etc. Foi demorada e renhida, a
negociação, mas na maior parte das questões, fez-se
fumo branco.
Já da parte da tarde fomos visitar a cidade e seus
arredores. O tempo, diga-se, pregou sempre partidas,
mas deu para tomar o pulso à economia de
Targovishe.
Nessa noite realizou-se o jantar de despedida. Este foi
“O Jantar”. Em linhas curtas: Entrega de certificados e
clássicas e as cheerleaders da escola. Fomos

prendas, muitas danças búlgaras ao som de “Brravo

presenteados com a nata da nata do talento búlgaro...

Miguel” ou “Hop”, mais comida, mais dança búlgara,

Incrível. Tudo perante o delírio da audiência. Fiquei

risos e muito boa disposição. Deu para tudo.

preocupado confesso. Em Fevereiro, temos de

Incluindo ver alguns artistas das danças “revelados

superar isto, pensei!

finalmente”. Enfim, inesquecível.

À tarde, teve lugar o momento da recepção na

Na quarta-feira, dia 20, um dia agradável passeando

Câmara Municipal com o Presidente, que nos

pela Bulgária antiga. Visitas a Igrejas ortodoxas,

confessou ter uma especial simpatia por Portugal,

museus, castelos, casas típicas e vilas. Veliko Tarnovo

país com o qual têm sido desenvolvidos alguns

e Arbanassi localizadas a poucos quilómetros de

projectos de geminação.

Targovishe.

Por esta altura, a comida búlgara já estava “opinada”.

Dia 21 de Outubro foi dia de regresso a casa, 6 horas

Digamos apenas que... ansiávamos por o nosso

de autocarro até Sofia, 7 horas no Aeroporto

portuguese taste! Os parceiros também já se

Internacional de Sofia à espera do voo,

conheciam melhor. Formou-se uma estranha aliança

aparentemente sem sala para guardar as malas.

Portugal- Espanha- Reino Unido! Parecia a Eurovisão

Despedidas feitas, lá se partiu em direcção, primeiro,

e os votos de todos os anos...

a Zurique e depois, finalmente, o nosso Portugal.

No dia 19, deslocámo-nos
novamente à escola para ultimar
aspectos relativos à próxima
reunião e para as apresentações de
todos os parceiros, em suporte
digital. Nós fizemos a nossa, a qual
me pareceu ser bastante apreciada
por todos. De seguida, debateramse algumas questões relativas ao
projecto, tais como prazos,
definição de temas a abordar,
estratégias de divulgação,
estabelecimento de tarefas e
respectiva distribuição, encontros e
mobilidades a definir para o
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from Belgium to Portugal

txt _ Virginie

Depois de alguns meses de

directamente para ver a cidade. Passámos também a tarde a procurar

espera, dei os meus primeiros

alojamento, o qual passaria a ser a minha casa para os próximos meses. Não foi

passos em cima do solo

fácil, mas depois de muitas chamadas telefónicas e algumas visitas (algumas

português em fins de Agosto.

bem estranhas), achei enfim, o local, onde poderia pousar as minhas malas.

Durante as três primeiras

No dia a seguir à minha chegada descobri a encantadora e acolhedora Escola

semanas descobri a região do

Profissional Fialho de Almeida, depois de uma viagem de carro com os

norte: Braga, Guimarães, Porto.

professores Nuno e Miguel, meu coordenador neste programa. Durante as

Fiz três semanas de cursos

primeiras aulas, fui apresentada a todos os professores e funcionários da

intensivos de Português na

escola e houve, ainda, oportunidade para conhecer alguns alunos.

Universidade do Minho. Foi

Desde o início, senti-me muito bem na escola. Isso prenunciou já bons

indispensável antes de seguir

momentos em Vidigueira!

rumo a Évora e Vidigueira.

Durante o meu primeiro mês , participei em visitas de estudos e actividades,

Com alguns conhecimentos de

organizadas pelos alunos dos cursos de ASC e TAP. Dei início às apresentações

Português e uma pequena visão

do meu país, Bélgica, a algumas turmas… Foi a oportunidade de testar os

geral de Portugal, cheguei dia

meus conhecimentos e de dar os meus primeiros passos em Português, em

20 de Setembro à gare

frente a um público.

rodoviária de Évora. Muito

Apesar dum horário cheio, estava impaciente por começar as aulas de

carregada e um pouco perdida,

Francês, sendo no início de Outubro que encontrei as professoras de Francês,

fui imediatamente tranquilizada

Vera Páscoa e Helena Espadeiro, junto das quais irei partilhar, decerto,

pela recepção muito agradável

momentos bastantes agradáveis de aprendizagem mútua.

do Miguel. Ele decidiu levar-me

CEM ANOS DE CINEMA
PROJECTO
ATELIER DE CINEMA

O Programa Pedagógico "Cinema, Cem Anos de Juventude", dinamizado em
Portugal, pela Associação Filhos de Lumière, nasce do desejo da Cinemateca
Francesa, na pessoa de Nathalie Bourgeois, fundadora e coordenadora deste

txt _ Nelson Roque

projecto internacional, em envolver entidades culturais para um novo olhar
sobre a obra cinematográfica e sobre a arte em geral.
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Nesse sentido, o CEFAE, entidade proprietária da EPFA, integra o grupo de
participantes, no ano lectivo 2010/2011,sendo o professor Nelson Roque o
responsável pelo projecto, a par dos cineastas Teresa Correia e José Lã Garcia.
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Os trabalhos encontram-se a decorrer no atelier de cinema, que tem lugar às quartas feiras à tarde no edifício da
EPFA, sendo os resultados bastante aguardados pela comunidade educativa.
Foi, neste âmbito, que, no dia 2 de Dezembro, os alunos visitaram os pólos que apadrinham esta iniciativa, a
Cinemateca Júnior e a Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, onde puderam aprender de forma ilustrada, sobre a
evolução do cinema, através do contacto com diversos aparelhos e mecanismos relativos a esse
desenvolvimento.
Num segundo momento, o grupo de trabalho da nossa escola teve, ainda oportunidade para se encontrar com o
restante núcleo português envolvido no projecto e assistir à projecção de um filme, relacionado com a temática a
explorar, a que se seguiu a projecção das diferentes curtas metragens realizadas no ano anterior.

IMAGEM DE MARCA
LARANJA DA VIDIGUEIRA
CONCURSO

txt _ Marta Silva

A produção, o fabrico e a distribuição de

população rural nessas zonas.

produtos agrícolas e de géneros

Ve r i f i c a - s e u m c o n s t a n t e

alimentícios ocupam um lugar

aumento do número de

importante na economia da

consumidores que privilegiam,

comunidade. É conveniente favorecer a

na sua alimentação, a qualidade

diversificação da produção agrícola, a fim

em detrimento da quantidade.

de obter um melhor equilíbrio entre a

Essa procura de produtos

oferta e a procura no mercado.

específicos traduz-se numa

A promoção de produtos com

procura de produtos agrícolas

determinadas características pode

ou de géneros alimentícios com

tornar-se um trunfo importante para o

uma origem geográfica

mundo rural, nomeadamente nas zonas

determinada.

desfavorecidas ou periféricas mediante,
por um lado, a melhoria do rendimento
dos agricultores e, por outro, a fixação da
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Neste âmbito o Contrato Local de

entidade promotora, Terras

Vidigueira, CLV, em parceria com a Escola

Dentro, após a finalização da sua

Profissional Fialho de Almeida, EPFA,

formação na EPFA.

promoveu um concurso para a criação da

Além das Logomarcas

Imagem de Marca da Laranja da

apresentadas, os alunos criaram,

Vidigueira, ao qual responderam os

ainda, vários produtos de

alunos do curso profissional de Técnico

divulgação, tais como

de Artes Gráficas e que, desta forma,

calendários, blocos de

contribuíram com mais um passo para a

apontamentos, réguas e

qualificação deste produto regional

autocolantes que expuseram no

afamado.

stand do curso, juntamente com

As propostas foram apresentadas

outros trabalhos realizados nas

durante o certame “Pão e Laranjas”, com

várias disciplinas técnicas, entre

grande receptividade por parte do

estes livros de ilustração infantil

público, tendo o júri do concurso

sobre filmes de animação.

elogiado a qualidade das imagens
produzidas e incentivado positivamente
os formandos.
Assim, porque nestas
andanças tem de ser
eleito um vencedor,
foi seleccionado o
trabalho do aluno
José Jacimónio Neto,
o

q u a l

f o i

reconhecido com a
oportunidade de
realizar um estágio
profissional na

GRUNDTVIG
PARCERIAS
Helpful small communities
subordinado ao tema "Ajuda às pequenas comunidades: Integração de
mulheres em desvantagem através da educação de adultos" (Helpful small

txt _ Elisabete Rosa

communities: Integrate disadvantaged women by applicable adult
education). Este projecto tem como público-alvo mulheres, que possuam
baixas qualificações académicas, baixas expectativas de vida ou baixos

O Centro de Estudos e Formação

recursos financeiros, entre outros.

Aquiles Estaço, Lda, entidade

As Entidades Parceiras são: CEFAE/EPFA – Portugal; Conned eG Bildungswerb

proprietária da Escola

– Alemanha; Malpils Folk School – Letónia; The health and sobriety

Profissional Fialho de Almeida

Foundation – Polónia; e o CESFOR - Centro Studi Formazione – Itália.

tem em desenvolvimento um

O Programa GRUNDTVIG visa melhorar a qualidade e reforçar a dimensão

Projecto

Grundtvig,

europeia da educação de adultos, através da promoção de diversos tipos de

Gatos

actividades de cooperação a nível europeu. Dirige-se às necessidades de

OS

Escola Profissional Fialho de Almeida

ensino e de aprendizagem dos intervenientes em todas as formas de
educação de adultos, quer esta seja formal, não formal ou informal, bem

OS

Gatos
Escola Profissional Fialho de Almeida

a sua motivação, auto-estima, qualificações,
enquanto pessoas que podem preencher as
necessidades dos dias de hoje, integrandoas no mercado de trabalho e na sociedade
em geral.
Além disso, as instituições parceiras têm
como objectivo integrar uma cooperação
europeia na área da educação de adultos, de
modo não formal, em pequenas
comunidades, nas autarquias locais, em
como às dos estabelecimentos e organizações que

programas de terapia de inclusão. Pretende-

oferecem ou promovem essa educação.

se a troca de experiência na educação de

Tem como objectivos:

adultos, a nível europeu, testar as boas

- Contribuir para oferecer percursos que visem a

práticas, desenvolver uma boa educação e

melhoria dos conhecimentos e competências dos

assistência para mulheres vulneráveis.

adultos;

Este projecto dá ainda a oportunidade de

- Facilitar o desenvolvimento e a transferência de

melhorar o conhecimento socioeconómico

práticas inovadoras no âmbito da educação de

da população e da região, partilhando novas

adultos;

ideias na área educação de adultos, de

- Apoiar o desenvolvimento de conteúdos, serviços,

modo não formal, num contexto de inclusão

pedagogias e práticas inovadores, baseados nas TIC,

de mulheres em desvantagem, e mostrar

no domínio da aprendizagem ao longo da vida;

como estas actividades são bem

- Melhorar os métodos pedagógicos e a gestão das

organizadas em pequenas e seguras

organizações de educação de adultos.

comunidades de aprendentes, em áreas

Desta feita, o CEFAE/EPFA pretende implementar "A

rurais, mas numa perspectiva de que estes

Escola enquanto instituição de assistência numa

problemas existem e podem ser

vertente prática", na região da Vidigueira, em que irá

solucionados numa escala europeia.

criar actividades/workshops de partilha de

Pretende-se criar actividades para as

experiências/integração, expressão dramática,

encorajar a usar ideias e ferramentas a partir

ateliês de trabalhos manuais e expressão plástica,

da sua experiência pessoal e familiar, para se

aprendizagem de línguas estrangeiras (Inglês) e das

tornarem membros válidos na comunidade.

TIC, promover acções de sensibilização/colóquios

É importante encontrar novas formas para

com especialistas na área e estabelecer parcerias com

ajudar as pessoas a encontrar uma forma de

as instituições locais e regionais.

integração social na comunidade e

Os resultados desta nova experiência e projecto irão

estabilizar a sua vida familiar e laboral.

ajudar as pessoas a encontrar um espaço nas

As parcerias locais são importantes para

estruturas socioeconómicas locais, a criar condições

desenvolver o projecto, pelo que contamos

para enfrentar a sua vida diária e familiar de forma

com a Câmara Municipal de Vidigueira,

mais autónoma e motivada, a estar envolvidas na vida

Juntas de Freguesias do concelho de

social, na educação, nas actividades sociais e laborais.

Vidigueira, Associação Terras Dentro,

O aspecto "saúde e auto-motivação" é essencial no

Associação “Mão Amiga”, Segurança Social,

desenvolvimento deste projecto, pois é importante

entre outras instituições.

que as mulheres partilhem experiências passadas e
planeiem o seu futuro, melhorarem as suas aptidões,
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PROJECTO
ELECTRÃO
COLÓQUIO

txt _ Rosária Grilo

A campanha de Recolha dos
Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos (REEE), decorreu
entre 10 e 28 de Janeiro, na
Escola Profissional Fialho de
Almeida de Vidigueira. A EPFA
aderiu ao Projecto “Escola
Electrão”, porque viu nele uma
mais valia, nomeadamente
para contribuir para um
ambiente cada vez mais “positivo”.

Sociocultural; 2º ano de Técnico de Apoio

Por outro lado, a participação no Projecto “Escola

Psicossocial; 1º ano de Técnico de

Electrão” permitiu sensibilizar cada vez mais os

Audiovisuais; 2º ano de Técnico de

nossos alunos, e comunidade em geral, a participar

Multimédia. Não participaram nas

activamente na recolha de Equipamentos Eléctricos e

actividades as restantes turmas por

Electrónicos em fim de vida.

dificuldades de disponibilidade de tempo e

A recolha dos REEE foi muito importante, na medida

espaço.

em que os alunos, professores, funcionários e

As actividades foram todas relacionadas

elementos da comunidade participaram

com a importância de cada vez mais

activamente, trazendo para a escola objectos que

adquirirmos conhecimentos e

estavam “esquecidos” em sua casa, ocupando espaço

desenvolvermos competências para a

e sem actividade.

preservação ambiental, pois o Homem tem

Além da recolha no dia 14 de Janeiro de
2011 (dia que a escola definiu como
dedicado exclusivamente à recolha dos
REEE), os alunos participaram em
actividades no âmbito do “Projecto
Escola Electrão”.
As actividades foram dinamizada pelas
turmas de 1ºano dos Cursos Profissionais
de Animador Sociocultural e Técnico de
Organização de Eventos.
Participaram activamente várias turmas,
concretamente: 3ºano de Animador

OS

Gatos
Escola Profissional Fialho de Almeida

OS

Gatos
Escola Profissional Fialho de Almeida

se de que o desenvolvimento da produção
e do consumo, que deveria ter como
finalidade melhorar a qualidade de vida das
pessoas, acabou por se tornar num dos
vindo a exercer um impacto muito negativo

factores de degradação ambiental mais

sobre o meio ambiente, nomeadamente ao nível

graves, pondo em risco a própria vida

da utilização abusiva dos recursos naturais e da

humana.

produção de poluição.

O que podemos nós fazer? Reciclar,

Hoje em dia, é importante sensibilizar todos os

reutilizar, reduzir e restaurar (regras dos 4 Rs).

alunos e comunidade em geral para esta

Os cidadãos devem desenvolver

problemática, uma vez que o ritmo de destruição

consciência ecológica de respeito pelo

do meio ambiente tornou-se muito superior à

planeta. Isto passa por alterar atitudes e

capacidade que a Terra tem de se regenerar e,

comportamentos, quer a nível pessoal quer

deste modo, os recursos correm o risco de se

a nível colectivo.

esgotar, se não forem bem geridos.

O Projecto “Escola Electrão” é, sem dúvida,

O estilo de vida da sociedade actual, cada vez

uma mais valia, pois permite dar vida a

mais consumista, “devora” quantidades

objectos sem utilidade. Sensibilizar e

exageradas de energia e de recursos naturais. Este

consciencializar a comunidade escolar e a

tipo de sociedade é, ainda, responsável pela

comunidade onde a escola se insere da

produção de lixos contaminantes, pela redução

problemática ambiental que hoje vivemos, é

de área de floresta mundial e pela produção de

o lema da nossa Escola.

materiais não biodegradáveis.
Finalmente hoje, o Homem começa a aperceber-
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OS

Gatos

Meus amigos, esqueçam a Lua Vermelha,

conhecidos até ao momento,

esqueçam os Diários do Vampiro,

bem distintos das figuras de

esqueçam a saga Twilight, ou qualquer

capa preta e caninos afiados.

outro filme ou livro de vampiros que

Além disso, os autores misturam

tenha saído nos últimos anos. Se querem

na perfeição os elementos de

vampiragem a sério, em boa tradição

ciência e da mitologia vampírica,

romena e na linhagem do vampiro eslavo

a luz ultravioleta e a luz solar, as

e pouco romântico “o strigoi”, então A

alterações sanguíneas e

Estirpe, o primeiro romance de uma

orgânicas e o caixão onde

trilogia, do galardoado realizador

repousará um dos principais

Guillermo Del Toro, e Chuck Hogan,

intervenientes.

aclamado autor de thrillers, é uma leitura

Depois temos personagens que,

que se impõe.

apesar da sua contextualização

A sinopse: Quando, após uma aterragem

actual, não deixam de nos fazer

aparentemente normal, um avião fica

lembrar os clássicos caçadores

parado na pista do aeroporto sem

de vampiros. Abraham

qualquer acção da parte de passageiros e

Setrakian,

tripulação no sentido de deixar o

sobrevivente de um campo de

aparelho, surgem as suspeitas de que

concentração, tomou como luta

algo de errado se passa. É quando

a destruição da espécie

Ephraim Goodweather, o famoso

vampírica, e o próprio Ephraim

epidemiologista, é chamado. A

Goodweather, apesar dos seus

descoberta é macabra: os passageiros do

dilemas morais e emocionais,

avião estão mortos e a causa é

embarca também nessa difícil

completamente desconhecida. Um

missão, questionando o seu

vírus? Uma acção terrorista? À medida

estatuto de médico e, muitas

que o enredo se desenvolve, as

vezes, a sua própria sanidade.

revelações apontam para uma situação

Um livro envolvente, com uma

bem mais complexa. E a epidemia dos

escrita magnífica, bem

vampiros ameaça propagar-se até à

estruturado e com todos os

extinção da espécie humana.

elementos para chamar a

um

velho

A Estirpe é uma obra, acima de tudo,

atenção do leitor, desde uma

cativante. A forma fluida e precisa, quase

personagem com que se

cinematográfica com que os autores nos

identificar à clássica

apresentam os acontecimentos,

personagem que, em maior ou

alternando os pontos de vista de

menor grau, dificulta a situação.

diferentes personagens, torna este livro

Num 2009 cheio de boas

num vício quase desde a primeira página.

leituras, este terá sido, para mim

Junte-se-lhe a originalidade e a vertente

e até esta data, um dos

científica do seu conteúdo e obtém-se

melhores. Absolutamente

um livro irresistível. Para começar, temos

recomendado.

vampiros muito diferentes dos mais
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