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A Escola só tem sentido se perceber o seu papel de 
entidade formadora em que alia  a vertente do 
conhecimento científico/tecnológico com a 
formação global do jovem.
É preciso aprender que o atingir de metas e objetivos 
que permitam ter esperança num futuro com 
melhores oportunidades passa pelo trabalho, 
empenho, esforço e, diria mesmo, algum sofrimento.
Cada vez mais, os jovens que chegam ao ensino 
secundário precisam de um apoio individualizado, 
diria mesmo personalizado. É neste aspeto que as 
escolas de menor dimensão são diferentes, pois 
todos, alunos, funcionários e professores, se 
conhecem e podem interagir, no sentido de criar as 
melhores soluções e a ultrapassar dificuldades e 
problemas.
Não estaremos a exercer a nossa função de 
educadores/formadores criando facilitismos, 
devemos ser exigentes a todos os níveis, desde o 
domínio cognit ivo às at itudes,  valores e 
comportamentos, pois só, desta forma, os nossos 
alunos podem "crescer" .
É por isso que é fundamental o papel do Orientador 
Educativo de Turma, do Coordenador de Curso e do 
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, que  tem 
uma procura efetiva por parte dos alunos. 

A Escola esforça-se por criar condições de 
sucesso ao longo dos percursos formativos, 
sendo a ligação à comunidade e ao meio 
envolvente fundamental na formação dos 
nossos alunos, daí a importância de 
participar nas iniciativas que  se nos 
oferecem ou que nós próprios criamos, 
como seja Fóruns, Colóquios, Exposições, 
Debates, Feiras e Festas Locais e Regionais.
Outro momento alto da formação dos 
nossos jovens, e que é certamente o 
primeiro passo para a futura inserção no 
mundo do trabalho, prende-se com a 
realização da Formação em Contexto de 
Trabalho (FCT).
Tem sido prática da EPFA o estabelecimento 
de parcerias locais e regionais com 
empresas e instituições creditadas que 
permitam a inserção e acompanhamento 
dos nossos alunos ao longo dos três meses 
de Formação em Contexto de Trabalho. 
Mas temos, também, nesta vertente da 
formação, procurado acompanhar a 
globalização e, assim, temos proporcionado 
e  a l a r g a d o  a  o f e r t a  d e  e s t á g i o s  
internacionais a Espanha, Inglaterra, Itália e 
Grécia.
S i m u l t a n e a m e n t e ,  a p r o v e i t a m o s  
p r o g r a m a s  c o m u n i t á r i o s  p a r a  
proporcionarmos a alunos e professores 
contactos internacionais com outras escolas 
e  r e a l i d a d e s  q u e  s ã o  s e m p r e  
enriquecedores.
A realização de todas estas ações exige 
esforço, mas só assim podemos defender 
um ensino/formação de qualidade, 
exigente, sem facilitismos assente numa 
visão de escola aberta, diferente dos 
padrões da escola tradicional.
São estes os caminhos que queremos 
prosseguir, pois só, desta forma, daremos 
uma resposta positiva aos que nos 
procuram e poderemos encarar um futuro, 
que se adivinha difícil, sem receios.

EDITORIAL

 _ António Gordo Pereira
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A  Escola Profissional Fialho de Almeida, EPFA, 
realizou, no passado dia 30 de setembro, o Dia do 
Diploma, contando com a presença do Presidente e 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, 
na qualidade de Gerentes do CEFAE, entidade 
proprietária da EPFA. Às 14h30m, foram recebidos os 
convidados e os alunos que finalizaram a sua 
formação no ano letivo 2010/2011, dos cursos 
profissionais de Técnico de Artes Gráficas, Turismo 
Ambiental e Rural, Animador Sociocultural, bem 
como os alunos dos cursos profissionais de Apoio 
Psicossocial e de Comércio, cujo período de formação 
foi concluído no ano lectivo 2009/2010. Após 
a receção, houve oportunidade para assistir à 
projeção de um vídeo, resultado da recolha 
de algumas atividades participadas pelos 
discentes, e integrar uma dança dinamizada 
pelas alunas do terceiro ano do curso 
profissional de técnico de Apoio Psicossocial.
Já no decorrer da cerimónia, introduzida 
pelas palavras de agradecimento aos 
presentes e de felicitação e incentivo aos 
agora diplomados, fomos agraciados com 
um recital de poesia por parte  dos alunos da 
escola, cuja temática recaiu sobre o ensino e 
o futuro, seguindo-se um momento musical 
com os alunos Tomás Tobias e Carina Pinto, 
do segundo ano do curso profissional de 
Animador Sociocultural. Finalizou-se com a 

c o m u n i c a ç ã o  d o s  
r e s u l t a d o s  d a s  
eleições para Miss e 
Mister Caloiros, sendo 
os alunos Camil la 
Cavaco e Joaquim dos 
Santos os vencedores. 
P o r  ú l t i m o ,  u m  

especial destaque para a atribuição do 
prémio de Mérito ao aluno José Jacimónio 
Neto, do curso profissional de Artes Gráficas, 
como reconhecimento do seu desempenho 
escolar ao longo do ciclo de formação 
2008/11.
Referenciar, ainda, que durante as primeiras 
semanas de aula foram desenvolvidas 
atividades de integração na comunidade 
educativa, onde a socialização das turmas 
recém chegadas foi promovida através de 

DIA DO DIPLOMA 
2011>2012

_ Marta Silva
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dinâmicas de grupo, da responsabilidade dos professores José Figueira e Rosária Grilo. 
Desde já, o nosso agradecimento ao pessoal docente e não docente, envolvidos na preparação, implementação e 
desenvolvimento das várias atividades. Um especial apreço ao empenho dos alunos que diretamente 
participaram e estiveram presentes neste momento solene. Aos alunos, que finalizaram a sua formação, ficam as 

nossas congratulações e desejo da melhor sorte e 
sucesso na nova fase das suas vidas. A EPFA continuará a 
ser um espaço de (re)encontro e de apoio aos seus 
projetos e desejos.



solidariedade social

CAMPANHA 
«ACHEGA»
AMBIENTE & 
SOLIDARIEDADE

_ Ana Marreiros

A Campanha de Solidariedade Achega é uma 
iniciativa que teve início no ano letivo transato, com a 
turma de 3º ano do Curso Profissional de Técnico de 
Artes Gráficas. A ideia surgiu no âmbito de um 
módulo da disciplina de Oficinas Gráficas, que 
pretendia a abordagem de conteúdos de cariz 
ambientais, mas que os alunos, para além de terem 
desenvolvido atividades na área da sensibilização 
ambiental, sugeriram a recolha de bens, tais como, 
vestuário, bens alimentares, manuais escolares, 
brinquedos e calçado, para que pudessem entregar 
na Loja do Voluntariado, de modo a chegarem aos 
mais necessitados. 
No início do presente ano letivo, a Câmara Municipal 
de Vidigueira, através das responsáveis pela Loja do 
Voluntariado de Vidigueira, solicitou à nossa escola, 
parceria no sentido de os auxiliar na recolha de bens 
alimentares, bens de higiene pessoal e vestuário. 
Perante este pedido e, obviamente, não existindo 
qualquer dúvida em aceitar, ocorreu-nos logo a ideia 
de que seria de todo pertinente recorrer à iniciativa 
anteriormente iniciada, desta feita pelas mãos dos 
alunos do 2º ano de ASC.
Assim, já havendo designação para a nossa 
campanha, a turma do 2 º ano de Animador Socio 
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cultural começou-se por elaborar uma caixa, 
que serviria de depósito, decorada a gosto 
dos alunos. Posteriormente, passou-se uma 
informação em todas as turmas, dando, 
igualmente, conhecimento a professores e 

funcionários, apelando à importância da sua 
participação. Aos poucos, a comunidade 
escolar foi trazendo para a escola alguns dos 
bens solicitados, revelando grande 
sentimento de entreajuda.
No dia 21 de outubro de 2011, as Técnicas 
responsáveis pela Loja do Voluntariado, Dra. 
Carla Penas e Dra. Susana Damas, 
deslocaram-se à escola para recolher os 
bens angariados, as quais deixaram evidente 
a vontade de continuar a trabalhar em 
conjunto com a nossa instituição.      
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No passado dia 31 de outubro 
realizou-se mais uma vez a 
celebração do Halloween. O 
Halloween deste ano soube manter 
a já considerável tradição da nossa 
escola no que diz respeito à 
realização de actividades lúdicas de 
divulgação desta celebração 
Inglesa. Este ano assistimos à 
construção de uma sala de horror, 
um labirinto obscuro e terrorífico, 
um trilho pelas trevas e a saída 
gloriosa e purificadora para a luz!
Assistimos à formação prática na 
sua mais profunda beleza e eficácia, 
onde os protagonistas foram os 
alunos do 2º ano de Animador 
Sociocultural. 
Assim, com a ajuda dos professores 
Nelson Roque e Nuno Mendes foi 
realizado um vídeo expondo uma 
vista alucinante pelo espaço, 
montado de  forma brilhante pelos 
alunos sob a coordenação dos 
p r o f e s s o r e s  d e  I n g l ê s ,  
nomeadamente Vanda Galrito e 
Miguel Almeida, e a preciosa ajuda 
dos professores José Figueira, nas 
d i n â m i c a s  e n s a i a d a s ,  e  d a  
professora Rosária Gri lo,  na 
caracterização das personagens, 
bem como o contributo dos 
docentes da Área de Expressão, 
David Silva,  Paulo Vicente e Sérgio 
Silva.
Mais uma vez, um aplauso para a 

CELEBRAÇÃO 
HALLOWEEN
House of Terror

_ Miguel Almeida

turma que soube montar toda a logística de cenário e som.
Falando da atividade em si, esta, decorreu perfeitamente, sem anomalias, sem 
problemas que não os sustos e o cansaço dos intervenientes. A sala foi visitada por 
todas as turmas presentes na escola aos grupos de três e quatro alunos. A sala de 
horror consistia num túnel, uma sala de projeção de vídeo, um corredor de morte, um 
crime, um funeral, e finalmente a saída para o corredor da escola. Tudo guiado por 
uma figura sinistra que guiava os visitantes e cheio de personagens medonhas, 
muitos sons estranhos e música perturbadora. 
Enfim...mais uma atividade de sucesso na nossa escola no âmbito do Inglês que não 
seria possível sem a ajuda dos alunos das turmas envolvidas e dos seus professores.



Projeto
ESCOLA ELECTRÃO
GINCANA ROCK IN RIO

_ Ana Marreiros

No presente ano letivo, a nossa Escola está, 
novamente, inscrita no Projeto Escola Electrão. Com a 
nossa participação poderemos ser uma das 63 
escolas premiadas, ganharmos bilhetes para o Rock in 
Rio e muitos outros prémios. Teremos, igualmente, a 
oportunidade de participar no jogo online Gincana 
Rock in Rio. Para concluirmos o projeto com sucesso, 
deveremos cumprir, nas datas estipuladas, as 6 
tarefas propostas. Assim: entre os dias 1 e 30 de 
novembro (1ª Tarefa), que consiste na recolha de 
embalagens, para o ecoponto amarelo; entre 1 de 
novembro e 30 de dezembro (2ª Tarefa), a qual 
consiste na venda da pulseira “Por um mundo 
melhor”, de forma a angariarmos fundos para bolsas 
de estudo, na área da música, para jovens do ensino 
básico e secundário, carenciados e em situação de 
risco; no período compreendido entre 1 de 
novembro e 23 de março (3ª Tarefa), Escola 
energeticamente eficiente, em que se pretende a 
consciencialização da comunidade educativa para a 
necessidade de poupar energia elétrica; no mesmo 
período, (1 de novembro e 23 de março), decorrerá a 
4ª Tarefa, Escola eficiente – Uso eficiente da água, em 

que o intuito é o mesmo, mas desta feita 
sensibilizar para a poupança da água; entre 2 
de janeiro e 23 de março (5ª Tarefa), Escola 
Electrão, que visa sensibilizar para a 
importância de uma correta separação, 
reencaminhamento e reciclagem dos 
resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrónicos (REEE) e dos resíduos de pilhas e 
acumuladores portáteis. Com a realização 
desta tarefa, pretende-se o envolvimento da 
escola e da comunidade em geral, no 
sentido de reencaminhar os resíduos 
conseguidos para os locais adequados; e, 
finalmente, a 6ª tarefa, o Jogo Gincana 
online, o qual irá decorrer entre 1 de 
novembro e 23 de março, que consiste em 
responder a questões que são colocadas 
semanalmente, em que os nossos alunos, 
através das respostas corretas, ganham 
pontos a favor da 
nossa escola.  
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GABINETE DE
APOIO AO ALUNO
E À FAMÍLIA

 _ Helena Torrão

Meus amigos, 

Foi-me pedido pela direção que 
escrevesse um texto sobre o 
P l a n o  d e  A t i v i d a d e s  d o  
GABINETE DE APOIO AO ALUNO 
E À FAMÍLIA (G.A.A.F.). 
Como sabem, isto de ir ao 
p s i c ó l o g o ,  d e p e n d e  d a s  
pessoas, há aquelas que fogem 
de nós a sete pés e há quem nos 
procure incessantemente como 
se tivessemos a cura para todos 
os seus males.
Pois bem, quem nos dera, curar 
os males do mundo, ou pelo 
menos daqueles com que nos 
deparamos. Mas ainda não 
conseguimos tal proeza. No 
entanto, sem curar os males, 
podemos no mínimo atenuá-
los, aliviá-los e na sua grande 
m a i o r i a  d i m i n u i - l o s  e  
encaminhá- los  para  uma 
resolução.
Quando me colocaram este 
desafio de ficar à frente do 
G.A.A.F. pensei:” Que pena não 
ter mais tempo...!!!”, e acreditem, 
hoje já praticamente decorrido 
o 1º Período ainda sinto mais 
pena de não ter efetivamente 
mais tempo, para implementar 

aquilo a que me propus e para fazer 
muito mais. O mais que vocês merecem. 
Coloquei no Plano de Atividades, ações 
que considero muito importantes e 
cruciais para os alunos mas também para 
os professores. Porque o Psicólogo 
Educacional é aquele que intervém direta 
ou indiretamente com todos os agentes 
esco la res ,  conseguindo cor r ig i r  
comportamentos, atitudes e posturas 
que por força do hábito, do vício ou da 
educação se instalam e prejudicam o 
funcionamento e o sucesso de uma 
escola.
Ao fim de alguma auscultação necessária 
para elaborar o plano de atividades, 
surgiram um conjunto de necessidades 
que imperam pela sua urgência, como tal 
formulei um conjunto de Programas de 
Sensibilização nas mais variadas áreas, a 
saber: Programa de Sensibilização para a 
criação de Métodos de Estudo; Programa 
de Orientação Vocacional; Campanha de 
sensibilização contra as adições; Projeto 
“Motivar a Estudar”; Programa de 
Educação Sexual.
Estes programas, que fazem parte do 
Plano de Atividades, são todos eles para 
implementar em conjunto com os alunos 
e com os professores da nossa escola. São 
Programas que queremos que vos 
acrescentem algo enquanto seres 
humanos e que contribuam para a vossa 
formação e para o vosso sucesso 
profissional. 
Acreditem que vocês 
a l u n o s ,  t ê m  o  
privilégio de estudar 
numa escola que é na 
r e a l i d a d e  u m a  
grande família, onde 
os vossos professores 
são muito mais que 
i s s o ,  s ã o  v o s s o s  

companheiros e têm por vós 
muito carinho e dedicação. Eu 
sou testemunha disso, porque 
para além de ser psicóloga na 
escola, sou também professora. 
É  u m a  e s c o l a  o n d e  o s  
funcionários, são companheiros 
e amigos e vos conhecem a 
todos.
Aqui vocês não são números. 
São pessoas e são tratados pelo 
vosso nome. E nos tempos que 
correm, meus amigos, isso é um 
GRANDE privilégio. Por isso 
valorizem-no. E a melhor forma 
de o valorizarem é a fazerem por 
vós, é a lutarem por aquilo que 
querem. É a estudar. 
Bem sei que não está fácil, que a 
motivação está como o país, em 
crise, mas é preciso ACREDITAR. 
Infelizmente, não me é possível 
ter o Gabinete aberto todos os 
dias, o dia todo, mas no horário 
estipulado, quero que saibam 
que tenho muito prazer em ter-
vos lá. Seja para falar do que for. 
De tudo e de nada. De vocês ou 
dos outros. Contem comigo. 
Juntos, nesta família, fazemos 
mais, fazemos melhor.
Desejo-vos paz. E que o vosso 
Natal seja quente. Por dentro.



Projeto
SOCRATES COMENIUS
MULTILATERAL

 _ Miguel Almeida
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No passado dia 2 de maio de 
2011 teve início o 3º Encontro 
Comenius Parceria Multilateral 
de Escola "Os Nossos Tesouros". 
O dia ficou marcado pela 
chegada dos participantes a 
Zagreb, Croácia. O primeiro a 
chegar foi o grupo grego 
seguido pela  Es lováquia ,  
Lituânia, Espanha, Letónia, 
Bulgária e, finalmente, Portugal. 
A delegação da nossa escola, 
composta pelo professor Miguel 
Almeida e os alunos Cosmin 
Poenaru, Jacimónio Leite, Rute 
Viseu e Inês Doutor, foi recebida 
no aeroporto de Zagreb, onde 
nos esperava um táxi. Após a 
chegada, todos os professores 
foram levados para o hotel e os 
alunos às suas famílias de 
acolhimento. À noite, houve 
u m a  c u r t a  r e u n i ã o  d e  
professores, no hotel, para 
discutir e combinar os detalhes 
do dia seguinte.
No início do primeiro dia de 
trabalho, todos os participantes 
foram acolhidos com uma 
calorosa receção na escola.  A 
Diretora da Escola da Croácia e a 
Coordenadora do Projeto, Profª 
Boryana Boteva (Bulgária) 
fizeram questão de dar uma 
palavra de boas vindas e abrir 
of ic ia lmente o  encontro .  
Perante todos, lembrou da 
importância de um  projecto 
c o m o  é  " O S  N O S S O S  
TESOUROS", que significa "Os 
N o s s o s  T a l e n t o s o s ,  
Responsáveis, Comprometidos, 
Ativos, Únicos e de Confiança 
E s t u d a n t e s  E u r o p e u s "  o  
c o n t í n u o  a m p l i a r  d a  
consciencialização dos nossos 
alunos do seu património único, 

local e nacional, o seu valor no mundo moderno, desenvolvendo as 
suas habilidades ao longo de uma vida de aprendizagem e 
criatividade, desenvolvendo a formação de equipas, bem como, a 
promoção da cidadania europeia e a dimensão internacional das 
nossas escolas. Seguidamente, foram feitas as apresentações do 
Tema 3: Eficaz Comunicação Intercultural. Todo o trabalho e esforço 
dos nossos alunos, através de pesquisa de comunicação 
intercultural, dentro de sua própria escola ou através da recolha de 
informação sobre outros países participantes, foram apresentados 
de forma muito eficaz, eficiente e dinâmica.
 A tarde foi reservada para o almoço no restaurante "Vinodol" e para o 
turismo de Zagreb através do qual foi sendo contada a longa e rica 
história da cidade no local. Visitou-se e passeou-se pelas zonas 
antigas da cidade, e a guia Kaptol Gradec deu um insight de Zagreb, 
como ela costumava ser, e voltando para a praça principal da cidade, 
no coração da cidade, completou a história de Zagreb. 
O segundo dia de trabalho da reunião foi reservada para o Tema 4: 
talentos, habilidades, criatividade, imaginação e apresentações de 
talentos dos nossos alunos. Assistimos a um verdadeiro show de 
uma série de apresentações de dança e canto. Além disso, foram 
apresentadas aulas de caráter artístico, mostrando um talento 
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invejável, assim como vários 
eventos desportivos envolvendo 
os nossos alunos mais talentosos 
no desporto. Uma surpresa interessante e divertida 
foi preparada pela Lituânia, quando os seus alunos, 
vestidos com trajes tradicionais começaram a dançar 
ao som de música folclórica tradicional lituana. Aos 
poucos, outros estudantes e professores começaram 
a entrar na dança e logo a atmosfera se tornou muito 
alegre e descontraída, tornando a entrega dos 
certificados a todos os estudantes que participaram 
do encontro igualmente divertida e interessante. 
O fim da manhã foi aproveitado para a reunião de 
professores, que marcou o final do primeiro ano do 
projeto e, portanto, resumiu, todas as atividades 
realizadas: Os três Encontros de Projeto: Targovishte, 
Bulgária, de 17 a 21 de Outubro de 2010; Vidigueira, 
Portugal, de 12 a 17 de Fevereiro de 2011; e Zagreb, 
Croácia, de  2 a 6 de Maio de 2011. Os Planos de aula 
por tema sendo as temáticas apresentadas como se 
segue: Tema 1: Principais problemas da comunidade - 
planos de aula feitos pelo País de Gales, o tema 
apresentado em Portugal;  Tema 2: A Escola de 
Nossos Sonhos - planos de aula realizados pela 
Bulgária, e tema apresentado em Portugal;  Tema 3: 
Eficaz Comunicação Intercultural - planos de aula 
feitos pela Croácia, o tema apresentado na Croácia; e 
Tema 4: Os Tesouros dentro de nós - plano de aula 
apresentado pela Grécia, o tema apresentado na 
Croácia. – Fez-se ainda os Guias Turísticos das nossas 
cidades, que foram apresentados em Portugal;  
Trabalhou-se na construção de Eco-escolas 
"Auditoria por meio de atividades 
em cada escola; Cada país fez o 
seu dicionário de sobrevivência 
(Portugal realizou tradução para 
as 3 línguas estrangeiras de ensino 
na sua escola); A Grécia criou o 
website do projecto 

;  O País de 

Gales fez a nossa plataforma Wiki;  
A Espanha criou o nosso álbum do 

http://our-

treasures.weebly.com/

Picasa online; e, finalmente, cada país 
resumiu o número de professores e alunos/ 
mobilidades realizadas durante o primeiro 
ano do projecto.
O resto do dia foi passado no "Museu da 
Cidade de Zagreb ", onde se continuou a 
explorar a rica história da cidade e as formas 
que assumiu a capital da Croácia. À noite, o 
nosso jantar de despedida foi realizado na 
"Katedralis" restaurante onde foram 
entregues aos professores os certificados de 
participação. 
Quinta-feira foi um dia de excursão. Viagem 
de autocarro através da lindíssima região 
montanhosa de Gorski Kotar e passando 
Kvarner Bay chegámos a Rovinj, uma 
pitoresca cidade na região de Ístria. O dia foi 
passado em passeio pelas ruas da cidade 
feitas de pedra estreita em paralelepípedos, 
a visitar a igreja de St. Eufémia e apreciando a 
vista magnífica sobre a cidade do alto da 
torre da igreja, seguido por um almoço 
tradicional de Ístria servido num restaurante 
local.
Sexta-feira foi o dia do regresso. Tempo de 
deixar a bonita cidade de Zagreb para  trás. 
Plano cumprido à risca pelos croatas, muito 
profissionalismo e dever cumprido. Uma 
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GLOBAL VOLUNTEERS
2010_2011

_ Mary Jane and Don

The Municipal of Vidigueira was 
our  host  whi le  we were 
volunteering in Portugal.  Jorge 
Salvador was the first person 
who welcomed us to the 
community.  He told us about 
the community and toured us 
around the town.
Don Walsh from Iowa, USA and 
Mary Jane Thompson from 
Minnesota, USA were at the 
Professional School for two 
weeks.  Vanda Galrito was very 

helpful in providing us with a schedule, 
and including us in community events.  
We attended 10 different classes and met 
the teachers and their students. They 
welcomed us and our interaction was 
great.
The Global Volunteer Philosophy and 
Mission is  “to encourage and enable 
people from all over the world to spend 
short periods of time working with and 
learning from and about local people in 
the communities throughout the world”.  
We feel that Portugal and the United 

States have many things in 
common.  We volunteers were 
enriched by your culture, ethnic 
and racial diversity.  We feel far 
more alike than we are different. 
We observed that the teachers 
were very adaptable to the 
different learning styles of the 
students and were able to meet 
their educational needs.  It was 
impressive how the students 
respected each other and the 
staff.  The student body was 
more multi-cultured than what 
we had envisioned. There was 
an International feel to the 
school.  We were delighted to 
see the technology in the 
school, especially in the audio 
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excelente experiência que os 
nossos alunos não irão esquecer 
tão cedo.
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visual / graphic arts department. The variety of 
courses that are taught at the school was impressive.
Every morning we rode the school bus from Beja to 
Vidigueira and enjoyed the beautiful country side.  
Vineyards, olive trees, orange trees, and grain display 
themselves on rolling hills. One morning we went on 
a hike with the teachers and students to see the 
Roman Ruins.  The scenery was beautiful and we were 
impressed with the respect each person had for each 
other.  Another Cultural experience we had was at the 
Ovibeja.  The students of the Professional School had 
a “high tech” exhibit.  They had fun at the Fair and so 

did we.  We were able to see agriculture 
exhibits, technical exhibits, regional food 
products and taste traditional foods and 
wine.  Delicious and Fun!!!!!   The “Fair “was 
very similar to the Minnesota State Fair.  
Another morning we visited the Fire 
department to learn about their safety 
programs and emergency programs.  The 
services are very similar to those we have in 
America.  We visited the local Museum to 
learn about the region's history and culture.  
We ate lunch in the local restaurants.  Our 
favorite foods were the soups, lamb stew 
and fish.  
We truly enjoyed our “adventure in service” 
in Vidigueira and want to thank everyone at 
the school and the municipality for sharing 
their time and talents with us.  
 
Obrigada
Mary Jane and Don

PROJETO
GRUNDTVIG
Project Meeting:
ROMA

_ Elisabete Rosa

Entre os dias 22 e 26 de outubro, 
uma delegação do CEFAE, Lda/ 
EPFA, deslocou-se a Roma, Itália, 
a fim de participar no 3º 
encontro da parceria Grundtvig. 
A empresa Ce.S.F.Or. foi a anfitriã 
desta reunião. Neste encontro 
teve como intuito conhecer-se a 
realidade italiana, no que 

respeita a iniciativas dinamizadas para mulheres de diferentes faixas etárias 
que estejam envolvidas em problemas, tais como: violência doméstica, 
imigração ilegal, toxicodependência, discriminação social, económica, racial 
ou outra.
Do encontro fizeram parte várias reuniões, no sentido de os países parceiros 
relatarem a sua experiência enquanto entidade promotora do projeto, 
descreverem as atividades dinamizadas, produtos concebidos até ao 
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momento e procedeu-se, ainda, à avaliação do 
projeto. Por outro lado, planificaram-se as diversas 
fases de projeto a implementar de futuro e a próxima 
reunião, que será em março de 2012, em Vidigueira.
Durante o encontro tivemos a oportunidade de 
conhecer algumas instituições, como a “Casa 
Internazionale delle Donne”, onde o staff e algumas 
mulheres empreendedoras nos explicaram a função 
daquela instituição; a organização “Vita di Donna” 
(Woman's Life Organization), que apoia mulheres em 
reabilitação; a entidade “Emporio delle Donne”, 
organização que auxilia jovens mulheres em 
desvantagem e crianças, visando a sua integração 
social através da arte, tendo a delegação tido a 
oportunidade de assistir a uma performance artística, 
envolvendo mulheres que se dedicam ao teatro 
como forma de arte e de melhorar as suas 
competências sociais e profissionais. Durante uma 
manhã, ainda pudemos fazer uma visita guiada a 
Roma, da Piazza S. Pietro à Piazza di Spagna, com 
várias paragens pela cidade.

Visita de Estudo
UNIDADE DE CUIDADO
CONTINUADOS 
INTEGRADOS_PORTEL

 _ Rosária Grilo

No dia 20 de outubro de 2011 a 
turma do 3º ano do Curso 
Profissional de Técnico de Apoio 
Psicossocial deslocou-se à 
U n i d a d e  d e  C u i d a d o s  
C o n t i n u a d o s  I n t e g r a d o s ,  
situada em Portel, no período da 
manhã. Acompanhada pelas 
docentes Rosária Grilo, Marta 
Marques e Elisabete Rosa. 
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Esta atividade desenvolveu-se no âmbito da 
disciplina de Comunidade e Intervenção Social. 
Durante a manhã, os alunos tiveram oportunidade de 
interagir com os utentes da unidade e com alguns 
dos seus profissionais, entre os quais, a assistente 
social, a psicóloga, a fisioterapeuta e o animador 
sociocultural. Tiveram ainda a possibilidade de 
conhecer as instalações e participar em várias 
dinâmicas de grupo realizadas entre os utentes e os 
profissionais. Primeiramente, a turma efetuou uma 
visita a todos os espaços físicos da instituição, 
acompanhada pela assistente social Ana Rita Dotes. 
Ao longo da visita, os alunos puderam ver os quartos 
dos utentes, o ginásio, a sala de convívio, a sala de 
medicação, a sala de trabalho individual e as salas dos 
diferentes técnicos. De seguida, a turma foi dividida 
em dois grupos de trabalho. Um grupo deslocou-se 
ao ginásio, onde assistiram à realização de uma 
atividade elaborada pela psicóloga Helena Paixão. 
Esta atividade consistiu em formar uma roda, pela 
qual era passada uma caixa, alternadamente, onde 
cada utente, aluno ou docente retirava um papel. Os 
diversos papéis continham frases que seriam 
abordadas nas dinâmicas de grupo desenvolvidas ao 
longo da sessão, solicitando-se a cada participante 
que falasse um pouco sobre as suas experiências de 
vida. Enquanto um dos grupos participava 
animadamente na dinâmica de grupo realizada pela 
psicóloga da unidade, o outro grupo deslocou-se até 

à sala de convívio para em conjunto com 
outros utentes da unidade e o animador 
sociocultural, João Godinho Cachaço, 
participar em outras atividades de animação 
e lazer. Uma das tarefas proposta pelo 
animador sociocultural consistiu em cantar 
cantigas tradicionais portuguesas. Estas, por 
vezes eram propostas pelos utentes, outras 
vezes pelos restantes participantes (os 
nossos alunos). Outra atividade solicitada aos 
participantes passou por cada elemento do 
grupo expressar através do desenho em 
papel cenário o que na altura estava a sentir. 
É de realçar a forma correta, disponível e 
empenhada com que a turma do 3º ano do 
Curso Profissional de Técnico de Apoio 
Psicossocial e docentes foram recebidos pela 
responsável da unidade e respetivos 
técnicos. Agradecemos assim à instituição a 
disponibilidade e a colaboração prestada à 
nossa escola, pela receção ao longo de toda a 
visita de estudo e futuras parcerias.
Por último, a avaliar pela satisfação e alegria 
de todos os envolvidos julgamos que foi 
gratificante para todos esta participação, 
contribuindo assim para o desenvolvimento 
a nível pessoal e profissional dos nossos 
alunos.

Visita de Estudo
MUSEU MUNICIPAL DE
Vidigueira

_ Ana Marreiros

Nos passados dias 8 e 10 de novembro de 2011, no âmbito da abordagem 
ao tema “A identidade Regional – O lugar da escola onde se insere”, 
lecionado na disciplina de Área de Integração, as turmas de 1º ano dos 
Cursos Técnico de Apoio Psicossocial e Técnico de Artes Gráficas, 
deslocaram-se, juntamente com a Prof.ª responsável pela disciplina, Ana 
Patrícia Aleixo Delgado Marreiros, ao Museu Etnográfico da Vidigueira, de 
forma a ficarem sensibilizados e tomarem conhecimento da existência da 
riqueza patrimonial neste concelho. Devido ao limite de tempo imposto 
para cada tema, não foi possível alargar a visita de estudo ao restante 
opulento património existente na região.
Numa primeira abordagem, e dispondo da amabilidade e disponibilidade 
da Dra. Luísa Costa para os esclarecimentos e explicações indispensáveis 
para a nossa compreensão de tão rica e vasta herança, foi-nos dada uma 
ideia geral do espaço que iríamos visitar. Primeiramente foi-nos dada a 



Workshops:
PINTURAS FACIAIS e
ANIMAÇÃO 
SOCIOCULTURAL

_ Rosária Grilo
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 noção das instalações da antiga Escola Primária Vasco da Gama, onde tivemos conhecimento de como 
era composto todo o espaço sala de aula, bem como os materiais utilizados na época. De seguida fomos 
encaminhados para uma sala onde estão expostos os utensílios que eram utilizados para o desempenho 
das profissões, os objetos elaborados pelas meninas e senhoras, nomeadamente, prendinhas para os 
namorados quando iam cumprir o regime militar, objetos para uso pessoal, etc. Posteriormente, fomos 
visitar o espaço onde estão retratadas as principais atividades económicas desenvolvidas no concelho e, 
por fim, fomos sensibilizados para os bens preciosos que são produzidos na nossa região, bem como, o 
pão, o vinho, o azeite e as laranjas.
Esta visita de estudo, breve mas muito proveitosa, conseguiu alcançar os objetivos propostos, visto que 
alguns alunos não são provenientes deste concelho e não tinham conhecimento da existência deste 
espólio. O aprofundamento dos seus conhecimentos será conseguido pela pesquisa efetuada, antes e 
após esta visita, para a elaboração de um trabalho de grupo de avaliação sobre o património existente no 
concelho da Vidigueira e concelhos limítrofes.

No dia 07 de Novembro de 2011, 
os alunos do curso do 2º ano de 
Prof iss ional  de Animador 
Sociocultural e do curso do 1.º 
ano de Técnico de Apoio 
P s i c o s s o c i a l  t i v e r a m  a  
oportunidade de assistir e 
participar em dois “Workshops 
de Animação Sociocultural”.
De manhã, receberam na sala de 
aula a estagiária de Animação 
Sociocultural do PEPAL, Maria 

E m í l i a  
Caldeirinha e a 
Prof .ª  Helena 
Ferreira, Técnica 
S u p e r i o r  d a  
C â m a r a  
Municipal  de 
P o r t e l  e  
r e s p o n s á v e l  
pela área de 
A n i m a ç ã o  
I n f a n t i l  e  

Expressão Dramática daquela autarquia e 
da  par te  da  ta rde  o  An imador  
Sociocultural do referido município, José 
Advinha. 
Os refer idos técnicos aceitaram 
amavelmente o convite da Prof.ª Rosária 
Grilo, docente da Escola Profissional 
Fialho de Almeida de Vidigueira (EPFA) 
nas disciplinas de Área de Estudo da 
Comunidade (AEC) e de Comunidade de 
Intervenção Social (CIS).
A Prof.ª Helena Ferreira explicou e 
demonstrou durante a manhã algumas 
técnicas fulcrais para a realização de 
pinturas faciais.
Na área das pinturas faciais foram 

transmitidos conhecimentos 
sobre a variedade e qualidade 
dos materiais, dos acessórios e 
dos adereços que se utilizam 
nesta atividade (tintas, sombras, 
lápis, purpurinas de gel e em pó, 
esponjas, etc…), os cuidados de 
preparação da pele, as formas e 
volumes, o desenho de esboços 
faciais e as técnicas de remoção 
das pinturas (desmaquilhagem). 
Os alunos tiveram também a 
possibilidade de observar a 
diversidade de técnicas e de 
práticas de aplicação em pintura 
facial. 
A p ó s  a  a b o r d a g e m  d o s  
diferentes conteúdos teóricos, 
com a orientação dos referidos 
docentes e numa perspetiva de 
“aprender fazendo”, os alunos 
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aplicaram e experimentaram os conhecimentos 
adquiridos, contactando na prática com os vários 
materiais e técnicas de aplicação, as formas e temas a 
desenhar, a perceção das cores e harmonias, etc… 
O “Workshop” tornou-se bastante prático dando 
assim a possibilidade de os alunos adquirirem e 
demonstrarem os conhecimentos transmitidos bem 
como melhorar,  reforçar e aprofundar as 
competências já adquiridas ao longo do curso sobre 
algumas técnicas fundamentais das pinturas faciais.
No “Workshop” durante a tarde, os alunos tiveram de 
igual modo a oportunidade de aprofundar os seus 
conhecimentos sobre o trabalho desenvolvido nos 
vários projetos da Câmara Municipal de Portel onde o 
Animador Sociocultural está integrado. 
O técnico deu exemplos reais de formas de 
desenvolver as várias atividades e dos melhores 
percursos para se conseguir alcançar os objetivos que 
se pretendem atingir, não descurando também de 
fazer menção às dificuldades práticas que muitas 
vezes se deparam nestes projetos de animação 
cultural e desportiva.
O testemunho do Animador Sociocultural foi muito 
importante na medida em que os alunos puderam 
expor as suas dúvidas, os seus receios e até as 
dificuldades que muitas vezes têm que enfrentar 
quando ingressam no mundo do trabalho.
A avaliar pelo grau de empenhamento, interesse e 
satisfação dos alunos no desenvolvimento dos 

“ W o r k s h o p s ” ,  
julgamos que foi 
g r a t i f i c a n t e  e  
c o m p e n s a d o r a  
esta participação, 
pois permitiu que 
os nossos alunos 
desenvolvessem maiores competências na área e 
contribuiu para o consolidar da sua base de 
conhecimentos para que no futuro se possam 
apresentar como bons profissionais.
Por último, resta-nos agradecer à autarquia de Portel e 
aos seus técnicos a disponibilidade e a colaboração 
prestada à nossa Escola Profissional.

SESSÃO DE FORMAÇÃO
EMPREGO E 
EMPREENDEDORISMO

_ Carla Barbado

No passado dia  17 de 
novembro, a ADL Terras 
Dent ro ,  no  âmbi to  do  
C o n t r a t o  L o c a l  d e  
Desenvolvimento Social de 
Vidigueira, organizou uma 
sessão sobre o Emprego e 
E m p r e e n d e d o r i s m o  n a  
B i b l i o t e c a  d a  E s c o l a  

Profissional de Almeida em Vidigueira.
Esta iniciativa, que contou com a 
colaboração da Escola Profissional 
Fialho de Almeida (EPFA) e da Câmara 
Municipal de Vidigueira (CMV), visa 
informar os alunos finalistas e ex-
alunos sobre estratégias e alternativas 
na procura de emprego. 
A dinamização desta sessão esteve a 
cargo da ADL Terras Dentro,  
representada pela Dra. Carla Barbado; 
da EPFA, representada pela Dra. 
Helena Torrão e da Câmara Municipal 
de Vidigueira, representada pela Dra. 
Carla Penas.

Os temas abordados foram os 
seguintes: Ser Empreendedor 
– O que é?; Procura de 
Emprego; Como Candidatar-
se e Voluntariado – uma 
a l t e r n a t i v a  p a r a  n o v a s  
competências.
A temática sobre o que é Ser 
Empreendedor teve como 
objetivo mostrar aos alunos a 
r e l e v â n c i a  q u e  e s t a  
caraterística/postura tem nos 
dias de hoje, temos que ser 
inovadores e destacar-nos 
para conseguir ter sucesso no 
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futuro. É importante ,também, 
apostar no auto-emprego e 
criação de negócios, quando o 
mercado de trabalho está 
saturado. 
A procura de emprego e como 
candidatar-se foi a temática 
que mereceu mais interesse 
por parte dos alunos. Questões 
como a elaboração de um 
Curriculum Vitae, Carta de 
Apresentação, onde e como 
procurar ofertas de emprego e 

a postura e comportamento numa entrevista de trabalho mostraram-
se muito úteis para um futuro próximo.
Por último, apresentou-se o tema do Voluntariado, sendo também 
muito bem acolhido pelos presentes, na medida em que esta 
experiência traz competências que podem representar vantagens na 
entrada para o mercado de trabalho.  

ASSISTENTE
COMENIUS
from Spain to Portugal

_ Marta Marques

À semelhança do que tem 
acontecido nos últimos anos na 
EPFA, também neste ano letivo 
teremos a alegria de receber, a 
partir de vinte e três de janeiro, 
uma Assistente Comenius que 
nos auxiliará na ministração de 
um ensino de qualidade e de 
preparação para uma vida 
p r o f i s s i o n a l  o u  d e  
prosseguimento de estudos que 
privilegie o saber-ser, saber-
estar e saber-fazer. 
De seu nome Cristina Meseguer 

Ibañez, a nossa Assistente Comenius é 
oriunda da nossa vizinha Espanha e 
permanecerá na nossa instituição 
durante vinte semanas para connosco 
aprender, para nos ensinar e para nos dar 
a conhecer o que de melhor tem o seu 
povo e o seu país. Na sua candidatura, 
Cristina expressa o seu desejo de 
apresentar a sua terra-natal e mostrar a 
sua cultura nas suas diversas vertentes, 
tais como, arte, história, lugares, 
gastronomia, tradições, entre outros.
Cristina Meseguer Ibañez é licenciada em 
H i s t ó r i a  d a  A r t e ,  t e n d o  u m a  
e s p e c i a l i z a ç ã o  e m  “ A r t e  d o  
Renascimento” e, nos seus tempos livres, 
dedica-se a inúmeras atividades, tais 
como: dança, arte cénica, prática de ioga, 
fazendo ainda parte de uma sociedade 
protetora dos animais.
Como tal, na EPFA, contamos com a sua 

presença para nos auxiliar na 
lecionação das aulas de 
Espanhol, para preparar em 
termos linguísticos e culturais 
os alunos que realizarão a sua 
Formação em Contexto de 
Trabalho em Espanha e ainda 
para nos embeber da sua 
cultura, das suas vivências e da 
sua maneira de ser…
Esperemos, então, que o seu 
dinamismo nos leve a um bom 
porto, porque, da nossa parte, 
Cristina pode contar com 
muitas emoções e inúmeras 
experiências inesquecíveis…

Hasta pronto, Cristina!!!!!
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PROJETO
GRUNDTVIG
Balanço das Atividades

 _ Elisabete Rosa

Com o tema "Helpful small 
c o m m u n i t i e s :  I n t e g r a t e  
disadvantaged women by 
applicable adult education" o 
CEFAE, Lda./EPFA iniciou, em 
2 0 1 0 ,  u m  c o n j u n t o  d e  
atividades/workshops, a fim de 
melhorar a condição de vida 
sócio-económica e cultural das 
mulheres da nossa região e 
ocupar os seus tempos livres, 
através de programas de 
inclusão, workshops de partilha 
de experiências/integração e 
a ç õ e s  d e  
sensibilização/colóquios com 
especialistas na área. 
O  p ú b l i c o  a l v o  d e s t e s  
cursos/workshops são pessoas 
adultas, mulheres, entre os 40 e 
os 79 anos de idade.
Desta parceria europeia fazem 
parte 5 instituições de 5 países 
europeus: o CEFAE/EPFA - 
P o r t u g a l ;  C o n n e d  e G  
Bildungswerb - Alemanha; 
Malpils Folk School - Letónia; 
The  hea l th  and sobr iety  
Foundation - Polónia e o 
C E S F O R  -  C e n t r o  S t u d i  
Formazione, de Itália, ), a qual 
tem a duração de 2 anos e 
envolve a mobil idade de 
formandos e formadores. As 

instituições parceiras têm 
ainda como objetivo 
integrar uma cooperação 
europeia na área da 
educação de adultos, de 
modo não formal, em 
pequenas comunidades, 
em programas de terapia 
de inclusão. Pretende-se a 
troca de experiência na 
educação de adultos, a 
nível europeu, testar as 
boas práticas, desenvolver uma boa 
educação e assistência às mulheres.
As parcerias locais são extremamente 
importantes para desenvolver este projeto, 
pelo que contamos com a Câmara 
Municipal de Vidigueira, Juntas de 
Freguesias do concelho de Vidigueira, a 
Associação Terras Dentro, entre outras 
instituições.

Balanço do 1º ano de projeto
Os workshops dinamizados durante o 1º 
ano (2010) foram implementados em duas 
freguesias do concelho de Vidigueira, nomeadamente em Pedrógão e Vila de 
Frades, sendo o grupo constituído por 22 formandas. 
Durante o 1º ano de projeto, as formandas assistiram a 3 workshops:
- Workshop na área da Psicologia  (uma vez por semana, durante 1 hora e 
meia, de setembro de 2010 a julho de 2011, em Vila de Frades e Pedrógão). 
Com o apoio de uma técnica especializada, pretendeu-se promover um 
espaço de reflexão e discussão, de partilha de experiências e de apoio no 
desenvolvimento de competências parentais e conjugais; das aptidões 
pessoais; promover a autoconfiança e autoimagem; e melhorar as 
competências comunicativas e assertivas. 
Inicialmente, em termos de estratégias, a Psicóloga tentou ir ao encontro dos 
interesses e necessidades dos grupos. Fez-se um trabalho prévio que 
envolveu a apresentação das formadoras e das formandas, com o intuito de 
se darem a conhecer ao grupo. Este trabalho foi significativo, na medida em 
que aproximou as intervenientes neste processo, desenvolvendo empatia 
entre elas. 
Os workshops incluíram a reflexão sobre temas, tais como: 
- a autoestima. “Positivismo na vida". Trabalhámos a “Autoestima, assim como 
apresentámos várias estratégias para melhorar a autoestima e auto conceito. 
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Palavras Positivas, como por exemplo: "Eu sou interessante"; "Sou bonita"; "Eu consigo", entre outras;
- a Violência Doméstica; 
- a toxicodependência e a violência a ela associada;
- O Poder dos sentimentos: Os Bons sentimentos levam-nos a atingir aquilo que desejamos, logo, ao 
conseguirmos alcançar o que desejamos, esses sentimentos preenchem-nos com mais daquilo que desejamos e, 
assim, sucessivamente. É uma roda de Positivismo, Bem-Estar e Sucesso na vida;
- "O Medo". Tomámos como base as seguintes questões: - O que são Sentimentos? -Como são os vossos 
sentimentos? - Todas as coisas que desejam são motivadas pelos bons Sentimentos que nós provocamos! A 
gratidão é uma estratégia que nos permite viver melhor, com mais tranquilidade, saúde e bem-estar, as pessoas 
agradecidas sentem mais alegria, entusiasmo, amor, felicidade e otimismo. 
- “Os Pensamentos Positivos atraem coisas positivas…". ”De vez em quando é necessário fazermos limpeza na 
nossa casa. Olharmos para dentro dela e ver aquilo que nos faz falta e aquilo que é supérfluo…E quando a 
limpamos não colocamos o pó por baixo do tapete… Mandamo-lo para fora de nossa casa." É isso que devemos 
fazer na nossa vida!... Devemos guardar as Boas Recordações, os Momentos que nos fizeram sentir vivas, os 
Momentos que nos fizeram sentir a transbordar de alegria. Deitar fora tudo o que nos traz sentimentos menos 
positivos. Refletimos e deixámo-nos invadir pela positiva. Palavras-base da reflexão: Ame-se; Fale daquilo que 
Ama; Fale de como é Bom estar de saúde; Mime-se; Faça um passeio pelo campo...
- "O Amor". Colocámos questões como: "Sentimo-nos Amadas? Como seria a vida sem Amor? As contribuições do 
Amor. Onde podemos encontrar Amor? O que amamos? Como amamos? Temos medo de Amar?" Todas estas 
questões foram trabalhadas pelos grupos. Conduziu-se, assim, a uma reflexão muito dinâmica e enriquecedora. 
- Workshop de Expressão Plástica e de trabalhos Manuais (uma vez por semana, durante 1 hora e meia, de 
setembro de 2010 a julho de 2011/de setembro a outubro de 2011, em Vila de Frades e Pedrógão). Nesta iniciativa, 
pretendeu-se estimular o autoconhecimento e a expressão de sentimentos através da Arte; facilitar a vivência de 
encontros criativos; proporcionar momentos de bem-estar e de fluidez interativa, de forma a que as participantes 
transmitissem o seu "eu interior" através da Arte. Desenvolveram-se trabalhos como: bolsas e pregadores em 
feltro; técnica do sabonete...
- Workshop de Expressão Dramática (dinamizado em Vila de Frades, uma vez por semana, durante 1 hora e meia, 
de maio a junho de 2011). O objetivo foi o de promover a comunicação interelacional e a autoconfiança das 
formandas, através da dimensão do movimento, dos gestos e da expressão corporal.
Também consideramos importante promover o convívio entre os participantes neste projeto, daí que tenhamos 
promovido algumas atividades 
complementares. Neste sentido, 
fomos ao Teatro e visitámos o 
Museu Regional de Beja, Rainha D. 
Leonor, em fevereiro de 2011; 
organizámos um lanche convívio 
em abril de 2011 e uma visita de 
estudo à Barragem de Alqueva e a 
Monsaraz, em outubro de 2011.

2º ano de atividades do Projeto 
Grundtvig
Em setembro deste ano iniciámos 
os contactos com as formandas 
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anteriormente no âmbito do 
Projeto Grundtvig, a fim de 
a u s c u l t a r  o  i n t e r e s s e  e m  
frequentar novamente workshops 
dirigidos a mulheres. 
A s s i m ,  d e p o i s  d e  a l g u n s  
encontros e explicações acerca 
dos workshops a desenvolver, 
pr incipiámos o 2º  ano de 
a t i v i d a d e s  G r u n d t v i g :  u m  
workshop de Expressão Plástica (a 
continuação do trabalho já 
desenvolvido, de setembro de 
2010 a julho de 2011) e um 
workshop de Informática. 
Com a dinamização do Workshop 
de Expressão Plástica e de 
trabalhos Manuais pretendeu-se continuar a estimular o autoconhecimento e a expressão de sentimentos 
através da arte, proporcionando momentos de bem-estar e de partilha de conhecimentos. 
Atualmente, está a ser dinamizado o workshop de Informática. Com 22 mulheres inscritas, pretende-se que as 
mulheres de Vila de Frades e Pedrógão comecem a utilizar as TIC como ferramenta. Ao promover-se o contacto 
com as novas tecnologias, pretende-se que as formandas aprendam a usar um computador e a comunicar com 
pessoas de outros países, através do computador e da língua inglesa (workshop a iniciar posteriormente). Desta 
forma, poderão melhorar a sua autoestima, aprender um novo idioma, usando expressões básicas; aumentar as 
suas aptidões; promover a literacia digital; e fomentar o contacto com a família usando as novas tecnologias.

Diário de bordo de uma visita ao País de Gales
No passado dia 10 de outubro, partiu em direção a Swansea, País de 
Gales/Reino Unido, uma delegação da nossa escola composta por seis alunos 
e dois professores. Objetivo? O 4º Encontro de Escolas Parceiras no Projeto 
Comenius - Os Nossos Tesouros. 
Este é um relato desse encontro, feito por quem o viveu.

.
Segunda-feira, 10 de outubro.
O coordenador do projeto, Miguel Almeida, a professora 
Vanda Galrito e os alunos Sara Pires, Bernardo Baia, Joana 
Chá, Rafaela Pires, Tomás Tobias e Marileila Lopes partem 
de Vidigueira, pelas três da manhã, em direção ao 
Aeroporto de Faro. A partida dá-se às 6h45m em voo da 
Ryan Air. Para 5 alunos é o seu batismo de voo e a primeira 
vez que se deparam com o sempre irritante check-in (e 
consequente revista!?) antes do embarque. 
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Entre nervosismo, euforia, alguns imprevistos e 
algum stress, a viagem decorre sem grandes 
sobressaltos. Chegamos a Bristol ainda de manhã 
onde um simpático taxista nos espera no aeroporto 
com um “curioso” cartaz. “Mr Almeida”… 
Somos conduzidos por duas horas em direção a 
Swansea, cidade onde os alunos serão recolhidos 
pelas famílias de acolhimento e os professores 
levados ao Hotel PremierInn Waterfront. Os primeiros 
feelings de Gales são agridoces. O país é acolhedor e a 
paisagem é encantadora, mas o clima é chuvoso e 
enevoado. Sê-lo-á durante toda a estadia… 
A primeira refeição é feita num restaurante. “The 
Beefeater Grill” serve-nos grelhados com batatas 
fritas. É uma boa dose de reforço depois de uma 
manhã cansativa. Swansea é uma típica cidade 
costeira do Reino Unido. Húmida, com pouco tráfego, 
e pouca luminosidade. Tirando a confusão do sentido 
de trânsito inverso e de algumas obras no centro da 
cidade, esta parece bem organizada.
Terça-feira, 11 de outubro
Bem pela manhã, professores e alunos são levados 
para a Bishop Vaughan Catholic School, onde uma 
receção de boas-vindas foi preparada. Os nossos 
alunos estão satisfeitos. Gostam das suas famílias de 
acolhimento e estão bem-dispostos. Para eles, o País 
de Gales promete ser divertido e recompensador. São 
feitos discursos de boas-vindas pelo Diretor Adjunto, 
Presidente e vice-presidente da associação de 
estudantes (Head Boy e Head Girl) e, por fim, pelo 
Mayor. Em seguida, alunos e professores foram 
levados para diferentes salas com o propósito de 
realizarem as sessões práticas em grupos. São 
ensinadas danças e jogos tradicionais de cada país 
como parte do trabalho que têm realizado sobre o 
Tema 5 - Educação versus exclusão: a prática de 
educação cívica de cidadania, o papel das artes e 
desporto como ferramenta para a integração. As 
sessões são claramente apreciadas por todos os 
participantes e a atividade incentiva os estudantes a 
interagir e, entre muita diversão, criam-se laços entre 
os alunos que de forma descontraída socializam e 
comunicam uns com os outros.
Depois de terminadas todas as sessões, todos os 
participantes deixam a escola para uma viagem de 
passeio para a península de Gower. A viagem faz-se 
de autocarro. O almoço é no Rhosilli Bay Bistro. Apesar 

das condições atmosféricas (de vento e 
chuva), todos os participantes puderam 
desfrutar da visita à região, que foi a primeira 
no Reino Unido a ser designada como "Área 
de grande beleza natural". É tempo de tirar 
fotografias, esticar as pernas e apreciar a 
lindíssima paisagem natural. Nem o vento, a 
névoa e os aguaceiros conseguem tirar a 
boa disposição ao grupo português. “This is 
Great!!”; “We are having so much fun”… 
Quarta-feira, 12 de outubro
Professores e alunos passam a manhã na 
escola. Os alunos participam numa atividade 
relacionada com o Dia Europeu das Línguas. 
Pretende-se que ensinem a cada grupo de 
alunos frases básicas nos seus próprios 
idiomas, seguido por uma introdução aos 
aspectos da cultura galesa, com bolos 
típicos de Gales e o Hino Nacional Galês 
"Mae Hen Wlad Fy Nhadau" (Land of Our 
Fathers). Enquanto os estudantes realizam 
as suas atividades, os professores realizam 
uma visita pela escola, seguida de uma 
reunião de seus professores.  

Falemos da Escola: é tudo aquilo que se 
pensa ser uma boa escola à inglesa. Os 
alunos usam uniforme. Tanto eles como elas 
usam gravata. As diferenças aparentam estar 
na cor dos pullovers, mas só alterna entre o 
bordeaux e o azul escuro. Dizem-nos que os 
mais velhos são os de 
azul. As calças são 
v i n c a d a s  e  u s a m  
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sapatos de ir à igreja. - Faz sentido, pois existe uma 
capela na escola e tratando-se de uma escola 
católica… - As salas estão bem equipadas, são 
quentes e as carteiras são dispostas, muitas vezes, em 
U. O mais surpreendente é as salas de convívio. São 
várias pela escola. Têm grandes LCDs, sofás e bar. 
Ouve-se música nestas salas. Em termos de desporto 
há de tudo. Ginásios para raparigas e outro para 
rapazes, sala de musculação, campos relvados, etc. As 
salas de música e de expressões plásticas são 
impressionantes. -Algo curioso.- Os professores têm 
as suas salas. Os alunos é que rodam no seu uso. Na 
biblioteca encontramos alunos a ter apoio 
individualizado. Foram retirados das salas de aula e 
estão a fazer trabalho com professores contratados 
pelo governo de Gales para suprimir as suas 
dif iculdades.  São maioritariamente alunos 
provenientes do estrangeiro, China, Polónia, Gana, 
etc. Precisam de aprender bem o inglês e só depois 
serão devolvidos às salas para acompanhar as outras 
disciplinas. - Aqui, claramente, não se cortam verbas 
no ensino!- O mais curioso nesta visita, a sala de 
castigo (a Room 19), chega aos nossos olhos como 
algo irreal na nossa educação portuguesa. A sala é 
composta por vários biombos onde os alunos se 
sentam de castigo virados para a parede. Nesta estão 
escritas as regras de comportamento. Os alunos têm 
uma carteira onde realizam tarefas escolares. Na sala 
estão três professores. Um sociólogo, um psicólogo e 
um professor da área sociocultural. Perguntamos se 
resulta este sistema. A resposta? A verdade é que os 
alunos evitam ir para ali. São colocados fora da sala de 
aula pelo professor ao terceiro aviso (warning). Irão 

para ali para realizar as tarefas que lhe derem, 
conversar com os professores que lá estão e 
refletir na sua conduta. - Após a experiência 
de me sentar num desses locais, concluo 
que… realmente é preferível evitar o 
castigo… - A visita à escola prossegue. Os 
alunos mais velhos escolhem metade das 
disciplinas optativas para, em conjunto com 
as obrigatórias, comporem o seu currículo. 
Assim, assistimos por momentos a uma aula 
de Análise Forense. - Interessante, parece 
uma aula de CSI…- Acabamos por fim a 
visita. 

É tempo de iniciar a reunião de professores 
sobre o projeto. Durante a reunião definem-
se as datas para as próximas duas reuniões 
do projeto: Olot, Espanha, de segunda-feira, 
27 de fevereiro, a sexta-feira, 2 de março de 
2012; e Bratislava, Eslováquia, de segunda-
feira, 30 de Abril, a sexta-feira, 4 maio de 
2012.
O trabalho a ser apresentado em Olot 
também é discutido e acordado. Os alunos 
irão produzir um cartaz, em papel ou em 
formato digital, de seus "Tesouros locais", 
que será apresentado durante a reunião do 
projeto.
Depois de um intervalo os estudantes 
apresentam os seus discursos para o Tema 5 
sobre: "O ensino da política nas nossas 
escolas."  Os discursos destacam a 
consciencialização dos nossos alunos da 
importância da cidadania ativa. Os 
estudantes, em seguida, participam num 
workshop, de forma a dar continuidade a 
este tema. Os nossos alunos estão na linha 
da frente de defesa dos seus partidos.
A tarde foi reservada para o almoço em 
Castellemare, e o tempo livre no centro da 
cidade de Swansea. Para a noite está 
reservado o mais divertido dos serões. Os 
alunos e professores retornam à escola para 
um jantar de despedida com o pessoal da 
escola e os alunos anfitriões. DVDs dos 
shows de talentos são projetados durante a 
refeição e de seguida aprendemos as danças 
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tradicionais galesas. Muito riso, boa disposição e nota 
20 para o empenho e participação dos nossos alunos. 
Termina-se com a entrega dos Certificados de 
Participação.
Quinta-feira, 13 de Outubro
Uma viagem de dia inteiro para Cardiff e para a mina 
de carvão conhecida como “The Big Pit”. Um dia em 
pleno. Passeio em Cardiff com um típico "Fish and 
Chips" (almoço tradicional), no restaurante Harry 
Ramsdens. Tempo para alguns souvenirs. Vemos os 
principais pontos turísticos de Cardiff, incluindo o 
edifício da Assembleia Nacional, o estádio Milenium 
Center e uma pequena paragem no Castelo de 
Cardiff. Após o almoço todos têm de experimentar, 
em primeira mão, uma descida às minas de carvão, 
mergulhando nas profundezas do Big Pit (uma antiga 
mina que foi transformada em museu). Os guias são 
antigos mineiros. Explicam, entre boa disposição, 
como era difícil a vida debaixo do 
solo noutros tempos. Somos 
equipados devidamente e, em 
segurança, penetramos nas 
profundezas da mina. O único 
lamento é o não poder tirar fotos, 
pois todos os equipamentos 
elétricos estão proibidos nas 
escuras galerias de carvão. A visita 
termina no Museu das minas. Hora 
de regressar a Swansea. Cansados, 
mas triunfantes…
    
Sexta-feira, 14 de Outubro
Dia do regresso. A recolha dos 
alunos é feita nas casas de 
acolhimento, o sono é grande, 

SUGESTÃO
LEITURA
Le Petit Prince

txt _ Marta Marques

mas as despedidas (algumas comoventes, outras 
divertidas…) são difíceis. Partimos em direção ao nosso 
Portugal. Ao nosso Alentejo. A sensação que fica é a de 
que parte de nós ficou em Gales. Alguns galeses dirão 
que parte deles veio connosco. Ficam as saudades e as 
memórias de cinco dias em pleno…
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Le Petit Prince, de Antoine de Saint- Exupéry, ou, como lhe chamamos em 
Português, O Principezinho, relata a história intemporal de um menino (o 
Principezinho) que vivia num asteroide muito pequenino e que um dia 
decidiu viajar para conhecer outros lugares…
Relata, também, a história de um adulto que sofreu uma avaria no motor do 
seu avião e ficou parado em pleno deserto do Saara…
Relata, por fim, o encontro entre estas duas pessoas tão diferentes que, num 
momento inusitado, viram as suas vidas de tal forma entrelaçadas, que nunca 
mais foram as mesmas depois desta experiência excecional…
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Estrada da Circunvalação
7960-212 Vidigueira
T: 284 437 020/1
F: 284 437 028

Segue as nossas actividades 
no Facebook!

É verdade,  esta narrativa 
dest inada sobretudo aos  
leitores mais jovens, não deixa 
ninguém indiferente, na medida 
em que é neste encontro entre 
e s t e s  d o i s  s e r e s  q u e  o  
Principezinho descobre qual a 
importância de “cativar” e “ser 
cativado” (“Ficas responsável 
para todo o sempre por aquilo 
que cativaste”) e ainda que, 
mesmo que se descubra que a 
nossa “rosa” é igual a muitas 
rosas que há espalhadas pelos 
jardins, ela é única e ímpar e 
sempre o será para nós (“O 
Principezinho foi ver as rosas 
outra vez. - Vocês não são nada 
parecidas com a minha rosa! 
Vocês ainda não são nada – 
disse-lhes ele. – Ninguém vos 
cativou e vocês não cativaram 
ninguém. São como a minha 
r a p o s a  e r a ,  u m a  r a p o s a  
perfeitamente igual a cem mil 
outras raposas. Mas eu tornei-a 
minha amiga e ela passou a ser 

única no mundo. 
E as rosas ficaram bastante 
arreliadas.
- Vocês são bonitas, mas vazias – 
insistiu o principezinho. – Não se 
pode morrer por vocês. Claro que, 
para um transeunte qualquer, a 
minha rosa é igual a vocês. Mas, 
sozinha, é muito mais importante 
do que vocês todas juntas, porque 
foi ela que eu reguei. Porque foi ela 
que eu pus debaixo de uma 
redoma. Porque foi ela que eu 
abriguei com o biombo. Porque foi 
a ela que eu matei as lagartas. 
Porque foi a ela que eu ouvi 
queixar-se, gabar-se e até, às vezes, 

calar-se. Porque ela é a minha rosa.”
Por seu lado, o nosso querido narrador 
apercebeu-se de que se pode amar 
incondicionalmente uma criança por 
mais insistente e desafiador que seja o 
seu temperamento e vislumbrou, 
também, que “Só se vê bem com o 
coração. O essencial é invisível para os 
olhos…”; o Principezinho fê-lo, ainda, 
depreender que nem sempre os homens 
da terra sabem do que andam à procura, 
nem por que andam incessantemente 
tão insatisfeitos (“- Os homens da tua 
terra são capazes de plantar cinco mil 
rosas no mesmo sítio… - disse o 
principezinho – e apesar de terem um 
jardim com muitas rosas, não descobrem 
aquilo de que andam à procura.”
Mas, mais importante que tudo, este 
pequeno e singular rapazinho deixou 
u m a  m e n s a g e m  d e  a m o r  e ,  
consequentemente, de pesar, bem 
gravada no seu coração: “Quando nos 
deixamos cativar, é certo e sabido que 
algum dia alguma coisa nos há-de fazer 
chorar.”   
Por fim, e passados alguns anos, este 
brilhante contador de histórias assimilou 

finalmente que: “Só se pode 
exigir a uma pessoa o que essa 
pessoa pode dar. A autoridade 
baseia-se, antes de mais, no 
bom senso. “
Que: “É muito mais difícil 
julgarmo-nos a nós próprios do 
que aos outros. Se conseguires 
julgar-te bem a ti próprio, és um 
autêntico sábio.”
E que: “Só as crianças sabem do 
que andam à procura: o que 
torna o deserto bonito é ele ter 
um poço escondido algures por 
aí… casas, estrelas ou desertos, é 
tudo a mesma coisa: o que lhes 
dá beleza nunca se vê.”

Feliz Natal com O Principezinho 
e boas leituras!!!!!
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