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REFLEXÕES

                                                                                                                                                               

         *Coordenadora do Clube de Jornalismo

Depois de muito trabalho e esforço da 

parte de todos, foi possível materializar, mais uma 

vez, o nosso Baril... Obviamente não foi fácil 

chegar até aqui, cada edição exige empenho e 

determinação. Contudo, o grande desafio será 

sempre o de cont inuar,  assumindo a 

responsabilidade de crescer e melhorar. 

O nosso jornal é um projeto que visa uma 

informação profícua e atualizada do que se faz e 

se vive na escola. A sua conceção e produção 

permitem o desenvolvimento do espírito crítico e é 

um espaço de expressão em liberdade e 

responsabilidade. Pela diversidade temática que 

vai abordando, pode ser, igualmente, um veículo 

de informação, divulgação do que se faz na escola 

e de promoção de relações entre a escola e o meio 

circundante. O envolvimento de professores, 

alunos, funcionários, pais na produção do nosso 

Baril pode e deve ser encarado como um 

verdadeiro exercício de cidadania. O jornal 

escolar pode constituir-se como um instrumento 

cívico ao proporcionar o debate alargado a toda a 

comunidade educativa, a partilha dos problemas e 

dos sucessos da vida da escola, dos alunos e dos 

professores e ser, assim, uma mais-valia no 

processo de ensino/aprendizagem e na 

construção da identidade da nossa escola. 

Com os artigos publicados nesta edição, 

relacionados com a reta final do ano letivo de 

2014-2015, queremos que os alunos e as famílias 

recordem momentos fantásticos, dos últimos 

meses, vividos em união entre colegas, 

professores e funcionários e que os textos 

publicados sejam um reflexo fidedigno de todo o 

trabalho empreendido. 

De resto, e sintetizando as linhas mestras 

deste número, uma importante parte do conteúdo 

desta edição do Baril levou-nos à Unidade de 

Multideficiência. Tornar especial a presença de 

alunos com multideficiência na escola não tem 

sido fácil, porém, nunca é demais referir que a 

heterogeneidade no meio escolar tem que ser 

entendida como algo enriquecedor! Todos os 

alunos devem aprender juntos e ter oportunidade 

para se desenvolver… Pretendemos, por isso, dar 

a conhecer um pouco mais o papel desta Unidade, 

dando destaque à extensa “família” nela envolvida 

e que, através da sua colaboração, se dispõe a 

tornar maior a nossa Escola.

É por tudo isto que cada nova edição do 

Baril é motivo de grande alegria. São as nossas 

vivências, sentimentos e opiniões que surgem 

retratadas em cada página. Escrever ou participar 

no nosso jornal é torná-lo no ponto de encontro de 

todos. Ficamos à vossa espera.

EDITORIAL
Prof. Elsa Lopes*
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Prof. António Sario 

Assistente Operacional, Margarida Cardoso

“  O otimismo é uma atitude ou maneira de ser que se 
aprende de pequenino (mais uma vez através do exemplo). 

Filhos de pais otimistas terão mais probabilidade de ser 
crianças otimistas.

“

s expressões “ Tal  pai, tal filho!” “Filho de peixe sabe nadar!”, “Quem motivação para a leitura, otimismo, etc.
sai aos seus não degenera!” são  de uma sólida sabedoria popular O otimismo é uma atitude ou maneira de ser que se aprende de Aque mostram bem o peso e a importância da continuidade de 

pequenino (mais uma vez através do exemplo). Filhos de pais otimistas determinadas caraterísticas, únicas e especiais, dentro de cada família. 
terão mais probabilidade de ser crianças otimistas. E ser otimista é Nem só de palavras vivem as pessoas. Vivem também, e muito, daquilo que 

lhes é transmitido através de sensações, sentimentos, emoções e estados vantajoso: uma pessoa pessimista fica paralisada, agarrada à negatividade 
de alma. Os pais, dentro das suas casas, longe dos olhares indiscretos do em vez de agir.
mundo, comportam-se, falam e sentem como realmente são, sem 

Em vez de exprimir pensamentos negativos é importante 
disfarces. Os filhos observam e aprendem.

habituar-se a ver o mundo de uma forma positiva. Quase sempre há várias Os filhos imitam os pais para lhes agradar, para que os aceitem, 
hipóteses de resolver um problema. Os adultos devem analisá-las com para que não os rejeitem. O olhar das crianças é total, abrangente e 

cristalino. Muito do que aprendem é calma e atuar em conformidade, 
resultado de imitação, de absorção em vez de desmoralizar à 
direta da essência do pai e da mãe. É por 

primeira. A criança comportar-se-á isso que, mesmo sem troca de palavras, 
da mesma forma quando for a sua uma criança percebe quando o pai falta à 

verdade em presença de estranhos ou vez de enfrentar um obstáculo.
adota  determinada a t i tude em Os pais devem usar e 
determinada situação. As crianças estão permanentemente atentas aos 

abusar do humor, relativizar as contrariedades e aproveitar o que existe de 
comportamentos dos adultos, aprendem com eles e reproduzem-nos na 

positivo em todas as situações negativas. Os filhos seguir-lhes-ão o primeira oportunidade.
exemplo.O peso do exemplo na aprendizagem de comportamentos 

permite ainda aos pais influenciar o comportamento da criança de uma 

forma indireta, isto é, elogiando ou criticando o comportamento de outras 

pessoas. Por exemplo, é provável que a criança aprenda quais as 

consequências associativas à infração de uma norma quando observa o 

castigo que o irmão recebe ao transgredi-la.

“Olha o que eu digo! Não olhes o que eu faço!” é uma atitude que 

não se revela eficaz na educação de uma criança ou adolescente. Os pais 

devem estar conscientes do poder do exemplo e considerar os seus atos, 

palavras e emoções como lições que as suas crianças aprendem 

diariamente. Isto aplica-se ao cumprimento das regras estabelecidas, 

comportamentos de generosidade, educação e delicadeza, 

comportamentos de risco (consumo de tabaco, álcool, etc.), linguagem, 

Energia com Vida – Escola Solidária

o âmbito da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, alguns alunos dos 
diferentes anos de escolaridade participaram no projeto “Energia com Vida – NEscola Solidária”, promovido pela Fundação EDP, com a finalidade de capacitar os 

alunos para atitudes de solidariedade no contexto envolvente. Este projeto teve como base 
algumas áreas de intervenção diretamente associadas aos objetivos do milénio (8 ODM), 
tais como: pobreza e fome; população sénior, mais propriamente a Solidão e Isolamento 
dos Idosos no Concelho de Seia.
    Os objetivos patentes neste projeto foram os seguintes: criar laços de amizade 
e de solidariedade entre gerações; promover a relação entre escola e meio envolvente; 
promover a dignidade humana nas situações de vulnerabilidade social; promover o bem 
comum e o cuidado do outro.
    Tivemos a excelente colaboração do Município; da União de Freguesias de 
Seia e S. Romão; do destacamento de Gouveia da GNR, nas pessoas do Cabo 
Albuquerque, Cabo Mendes e guarda Ana Alves; da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas de Seia. Bem hajam por tudo!
    A equipa dos “Super Solidários”, nome sugerido para o grupo alargado de 
alunos, considera que a sua participação neste projeto ajudou a consolidar algumas das 
aprendizagens feitas no âmbito das diferentes disciplinas. A formação integral dos alunos, 
também se adquire com a vivência de experiências pedagógicas diversificadas que 
ajudam a suscitar ações concretas de uma cidadania ativa, responsável e participativa. 
Estamos na escola, e perante o contexto social envolvente, queremos ser presença amiga, 
efetiva que colabore na resolução de problemas em algumas áreas específicas. 
Continuaremos a ser transmissores de sorrisos, de esperança para os mais velhos! 
Queremos continuar a aplicar o nosso lema de ação: “Felizes seremos se partilharmos o 
nosso tempo com os Outros.”
    A nossa Escola / Agrupamento recebeu o Selo da Escola Voluntária e, deste 
modo, sentimos a responsabilidade de dar voz a qualquer iniciativa que promova o valor da 
Solidariedade.   Este projeto foi apresentado e desenvolvido pelos alunos dos diferentes 
ciclos de ensino, desde o 5.º até ao 9.ºano de escolaridade. Nesta sequência, o legado da 
solidariedade patente nas ações concretizadas, vai passar de ano para ano e o projeto será para prosseguir no próximo ano letivo. É nossa intenção 
continuar a ser uma gota que ajuda a construir o mar da solidariedade no mundo atual.

Prof. Responsável pelo Projeto “ Entre Laços Solidários”,Estela Brito

Ser modelo: contribuir para o processo educativo, de acordo
com Isabel Amaral (2002) 
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Lúcia e Jéssica, 7.º D

Mariana Lopes, 9.º B 

Flávia Almeida, 9.º B 

A Importância da Escola

 escola é importante para todos. A seguir à família, ela deve ocupar o lugar mais importante nas 
nossas vidas, primeiro porque é nela que passamos muitas horas do dia, muitos dias da semana, Amuitas semanas do mês e, ainda, muitos meses do ano. Como se isso não bastasse, nela ainda 

passamos muitos anos da nossa vida deixando-nos uma marca indelével enquanto vivermos. Sendo 
ela assim tão marcante, temos que aproveitar e tirar partido dela o melhor possível.

Nela aprendemos a conviver com os outros e, desta forma, a relacionarmo-nos com o mundo e a 
compreendê-lo. Aprendemos o valor da amizade, da lealdade e da responsabilidade. Aprendemos a 
valorizar o trabalho e o esforço sem os quais nada se consegue de bom na vida. Aprendemos a 
importância de respeitar regras para que seja possível conviver em sociedade. Aprendemos a respeitar 
o outro, a brincar, a trabalhar, a ser organizados, a ser felizes, a ser solidários, a ser tolerantes… 
aprendemos, aprendemos e aprendemos.

É o colega que sofre, porque não sabe como resolver um trabalho e nós ajudamos; é um 
trabalho que corre mal ao colega e nós encorajamos; é o prazo que está a esgotar para a entrega de um 
trabalho e nós colaboramos; é um colega que chora de aflição, tristeza ou frustração e nós solidarizamo-
nos com ele; é um colega que salta de alegria e nós saltamos com ele; é um colega que não sabe como 
fazer um trabalho e o professor encaminha; é um colega que está triste e o professor preocupa-se com 
ele; é um colega que consegue uma proeza e toda a escola rejubila; é um colega menos afortunado e 
passa carências e a escola ajuda. A solidariedade, a amizade, o respeito e a tolerância terão que ser 
sempre aqueles valores de uma vida e é na escola que se aprendem.

Com tanta aprendizagem, como podemos ignorar e desvalorizar a escola? Passo-a-passo, dia-
a-dia, vamos crescendo e aprendendo a ser mulheres e homens de amanhã. A escola abre e 
desenvolve a nossa inteligência e sensibilidade, permitindo-nos ver e sentir o mundo, desenvolvendo 
em nós capacidades para o tornar num lugar melhor, dependendo apenas da nossa vontade, da 
vontade de cada um. Através do esforço dos nossos professores e funcionários, nós podemos crescer 
saudavelmente, a ser pessoas íntegras e sermos mais felizes num mundo também melhor. Isto, sim, é 
possível com o nosso esforço e vontade. E a escola facilita-nos essa possibilidade. Ela é uma porta que 
se abre para o saber, o conhecimento e para uma vida melhor. 

Sendo ela um lugar de esperança, nela confiamos não só o nosso futuro coletivo como também 
o nosso individual. Com as aprendizagens que fazemos, ganhamos segurança para prosseguirmos 
com a nossa vida e podermos desempenhar importantes funções, ter um trabalho que nos permita ter 
uma vida de qualidade, a possibilidade de fazermos coisas que nos tornem felizes.

Ora, pois, a escola é essencial para a nossa educação, para a nossa formação, porque nela 
aprendemos não apenas os saberes dos livros mas também os valores que nos irão direcionar e ensinar 
a distinguir o bem do mal.

Carolina Costa, Carolina Matos, Paula Rodrigues, Pedro Diogo, Tiago Pinto e Tiago Silva, 8.º B

 Homem desde sempre utiliza os  recursos naturais do seu planeta vivo, a Terra. Ao longo dos 
tempos, o crescimento demográfico, as atividades económicas e os modelos de consumo têm-Ose intensificado, exercendo uma pressão cada vez mais forte sobre o ambiente.

      Os Grandes Desafios Ambientais tornaram-se uma preocupação mundial. É reconhecida a 
existência de um número significativo de problemas ambientais resultantes da ação humana, dos quais 
se destacam:
 - a poluição atmosférica e os demais problemas que lhe estão associados, como as  chuvas ácidas,   o 
smog, a redução da camada de ozono e o aumento do efeito de estufa;
 - a degradação da cobertura vegetal;
 - a degradação dos solos;
 - a perda de biodiversidade;
 - a escassez e a poluição das águas interiores;
 - a poluição litoral a das águas oceânicas;
 - a produção, transporte e armazenamento de resíduos; 
 - os organismos geneticamente modificados.

Foram estes os problemas ambientais estudados pelos alunos de 9.º ano, no âmbito da 
disciplina de Geografia, do qual resultou uma síntese editada em protopage. 

Disponível para consulta na íntegra em: http://www.protopage.com/ambienteesociedade-aferrao

O Ambiente e a Sociedade
Prof. Sílvia Louro

lá, meus amigos, sou a Luísa Saraiva e vou falar-vos do “Dia Europeu dos Vizinhos” que se 
celebra na última terça-feira do mês de maio e que este ano se realizou no dia 26. Esta data Onasceu em Paris, em 1990, quando Atanase Périfan e um grupo de amigos criaram a associação 

“Amigos de Paris”, no 17.º bairro da cidade francesa, com o objetivo de aproximar as pessoas contra o 
isolamento. Em 1999 a associação lançou a 1.ª festa dos vizinhos juntando 800 pessoas. Em 2002, 2,1 
milhões de pessoas festejaram a data em toda a França. Em 2004 o evento alarga-se a outros países 
europeus sendo assim criado o Dia Europeu dos Vizinhos. Em Portugal festejámos, pela 1ª vez, a data 
em 2005.

 Deixando, agora, de lado, a explicação “histórica” deste evento, passemos ao que interessa. 
Ora, na minha infância o contato com os vizinhos era muito importante…

Vivendo eu numa pequena localidade, havia sempre os tios, os vizinhos, um parente mais 
próximo que eram o auxílio da minha avó enquanto ela trabalhava. As crianças tinham, por conseguinte, 
a possibilidade de ficar com eles, convivendo, ouvindo histórias, poder brincar na rua à apanhada, às 
escondidas, ao pião, ao prego, ao berlinde, à bola, ao elástico, com as bonecas, a fazer construções na 
terra e, acima de tudo, e muito importante, podermos conviver com os mais velhos que nos transmitiam 
os seus saberes, valores, vivências e princípios, desenvolvendo a nossa sensibilidade, solidariedade e 
amor ao próximo.

E foi assim que eu fui crescendo, sempre com a atenção, o carinho, o apoio e o amor da minha 
avó, da minha mana e de todos aqueles vizinhos e parentes que me ajudaram a crescer: a ter ideias 
próprias, a não ir atrás do boato, a lutar pelos meus ideais de vida, a ser perseverante, otimista, a amar e 
a tolerar.

 Hoje, porém, a realidade não é bem esta. São poucos os que conhecem os vizinhos, que os 
saúdam e tratam pelo nome, que os ajudam quando é necessário. Formou-se um círculo de tal forma 
fechado em que cada um vive na sua própria concha! Por vezes, apenas um bom dia, tudo bem? 
Necessita de alguma coisa? Fariam toda a diferença. 

Atualmente as aldeias estão cada vez mais desertificadas e com pessoas cada vez mais 
idosas, cabe a todos nós não deixar no esquecimento essas pessoas que foram pilares na nossa 
formação. Também é verdade que existem muitas situações que nos assustam e, hoje, ao vermos 
televisão ou ao lermos determinados jornais, ficamos com medo até de nós próprios tal é a violência e a 
maldade. Mas cabe-nos a todos nós mudar um pouco o nosso mundo…
 Amando, acarinhando, ensinando e sendo tolerantes para os mais novos, estaremos a 
continuar o trabalho das avós, dos vizinhos e a lutar para que possamos ser para os jovens de hoje 
essas referências de vida. Ah! Muito importante: se os nossos jovens tirarem um pouco do tempo que 
passam nos telemóveis, ipods, facebooks e afins, talvez lhes reste algum tempo para começarem a 
conviver um pouco com os seus vizinhos!

 Agora, vou brindar-vos com alguns provérbios relacionados com o conceito “vizinhos”:
Não queiras mal ao teu vizinho que o mal vem-te a caminho”, “É melhor um vizinho perto, que 

um parente longe”, “Quem tem bom vizinho, dorme sossegado”, “Por mau vizinho, não desfaças o teu 
ninho”, “Quem tem telhado de vidro, não atira pedra ao do vizinho”, “Mais vale um vizinho à mão, que ao 
longe o nosso irmão” e “Ama o teu vizinho, mas não derrubes a tua cerca”.

   Os Vizinhos
Assistente. Operacional, Luísa Saraiva

Para Ti Mulher
Prof. Fernanda Gonçalves. Mulher dos Meus Sonhos

João Mota, 5.º B

REFLEXÕES 

Mulher dos meus sonhos

És a mais linda rosa 

Do meu jardim

És beleza, és perfume 

És tudo para mim.

És o meu aconchego

Sem ti fico cego

Sem bússola nem orientação

Quero-te sempre a meu lado

Juntinho ao meu coração.

II

Minha querida e linda mulher

És a luz que me guia

Na escuridão da noite

E na luz do dia.

Sem ti

Era uma barata morta

Sem ti

Minha vida morria.

Monólogo Maternal

Prof. Álvaro Passeira

Prof. Álvaro Passeira
Mãe…
Três grafemas que são ouro!
Vem…
Serei ainda o teu tesouro?
Bem…
Não te ter, só me destrói…
Nem…
Imaginas o quanto dói…
Sem…
O carinho, marca só tua…
Quem…
Com a tua ausência se alua…
Tem…
Consciência que a vida é crua!

Não é fácil ser mulher

Num mundo indigno, cruel,

Ela que é amanhecer

De dias de fel e mel…

Ninho de amor e carinho,

Flecha que aponta o caminho,

Onde a incerteza voga,

Porto seguro que afaga!

Mulher Hoje e Sempre

És a árvore 

De tronco robusto

Que, presa à raiz,

Se multiplica em ramos 

E os protege…

Revelando a sua 

responsabilidade…

Donde brota o jardim em flor

E o fruto

Que crias com amor

Que dá vida e cor à Humanidade.

És a flor

 Suspensa na dor

Que acalma e inebria

Com o perfume e a cor,

Seja noite ou seja dia.

És fonte de alegria

És fonte de sorrisos e bem –estar,

És imprescindível no meio familiar.

E hoje que é o teu dia

Quero apenas te homenagear.



BIBLIOTECA ESCOLAR 
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Profs. Maria do Céu Nércio e Paula Fernandes 

8.º B

9.ª Semana da Leitura 
                           “Palavras do Mundo” 

e 16 a 20 de março, a nossa Biblioteca Escolar promoveu a Semana da Leitura 2015 com o tema 
“PALAVRAS DO MUNDO”. Durante estes dias, proporcionou-se aos alunos dos diferentes Dciclos, às crianças dos Jardins-de-Infância e à Comunidade Educativa um conjunto de 

atividades promotoras da leitura, dando visibilidade à palavra escrita, dita, cantada, declamada e 
ilustrada. Foi uma semana diferente e culturalmente muito enriquecedora devido à diversidade do 
programa desenvolvido. 

A equipa da Biblioteca Escolar agradece a participação e colaboração de todos nesta  
 Sem dúvida que o sucesso e os bons níveis de desempenho que a Biblioteca apresenta 

se devem a toda a Comunidade Educativa e é neste sentido que temos de trabalhar todos os dias, para 
que os nossos alunos se tornem cidadãos exemplares e profissionais competentes, de forma a 
contribuir para o desenvolvimento do país e de um mundo melhor.

Obrigada a todos!

FESTA
DA LEITURA! 

À conversa com Alice Cardoso
o dia 17 de março, as crianças dos 
Jardins-de-Infância receberam Ncom muito entusiasmo a escritora 

Alice Cardoso.
Todas as crianças tiveram 

oportunidade de conversar com a autora 
das coleções "Alana", "Bruxinha Luna" e 
"Melinda", que contam já com um total de 
14 livros. A propósito das obras da coleção 
“A lana” ,  as  c r ianças  t i veram a  
p o s s i b i l i d a d e  d e  a s  e x p l o r a r .  
Primeiramente, a autora deu a conhecer a 
sua obra literária, falando sobre a 
personagem Alana. Posteriormente, Alice 
Cardoso autografou os livros adquiridos 
pelos alunos. Mais uma vez se pretendeu sensibilizar as crianças para a importância do livro e da leitura.

Encontro com Ana Saldanha
o dia 20 de março, esteve presente 
na Biblioteca da EB Dr. Abranches NFerrão a escritora Ana Saldanha que 

interagiu com os alunos do 1.º ciclo. Estes 
trabalharam algumas das suas obras: “Eu 
só, só eu”, “O papão no desvão”, “O tesouro 
do palácio” e “A caminho de Santiago”. A 
escritora leu algumas passagens dos seus 
livros suscitando curiosidade para que 
leiam ainda mais obras e textos seus. Além 
disso, colocou aos alunos uma adivinha 
muito interessante, que dois dos alunos 
adivinharam e, consequentemente, tiveram 
direito a um prémio “simbólico”.

Alguns alunos expuseram várias questões à escritora no intuito de melhor conhecerem a sua 
vida e obra. No final do encontro, distribuiu autógrafos.

Este encontro foi mais um contributo para o incentivo à leitura e para o desenvolvimento da 
criatividade.

“Concurso de Ideias para a Serra da Estrela”
 ADRUSE (Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela), representada pelo Sr. 
Presidente do Município de Seia, esteve presente na Escola Básica Dr. Abranches Ferrão para a Aentrega de prémios do "Concurso de Ideias para a Serra da Estrela" aos ex-alunos dos 1.º e 2.º 

CEB da Prof.ª Filomena Rodrigues e do Prof. Carlos Rodrigues, respetivamente. Este concurso 
decorreu no ano de 2012.

Através deste concurso, os alunos apresentaram as suas ideias e demonstraram a sua 
capacidade criativa e inovadora, potenciadora do progresso e do desenvolvimento da região, tendo 
sido, agora, presenteados com os jogos correspondentes ao trabalho desenvolvido.

As Bibliotecas do Agrupamento receberam um conjunto de jogos relativos aos projetos 
apresentados por todas as equipas participantes no concurso. 

Parabéns a todos aqueles que se envolveram na iniciativa, particularmente aos talentosos 

jovens empreendedores.

o âmbito do programa Eco-Escolas, da Escola Básica Dr. Abranches Ferrão, foram promovidas, 
ao longo do ano, múltiplas atividades. No entanto, houve, sem dúvida, algumas que nos Nmarcaram mais, não só pelos resultados obtidos, mas pela forma como a comunidade educativa 

nelas se envolveu. Destas destacam-se  as seguintes:
Campanha de recolha de plásticos duros 
Esta campanha, que permitiu reciclar uma grande quantidade destes materiais, teve uma 

forte colaboração de alunos, encarregados de educação, professores e auxiliares de ação educativa. 
Além do seu principal objetivo, consciencializar para a proteção do ambiente, foi possível a colaboração 
com a delegação da Cruz Vermelha, de Seia, no auxílio às pessoas mais desfavorecidas do nosso 
concelho. A turma que recolheu o maior número de plásticos duros, em número de sacos, foi o 7.º B, que 
contou com a preciosa ajuda da sua diretora de turma. Esta turma escolheu uma instituição de 
solidariedade social, do concelho, à qual, no início do próximo ano letivo, irá ser entregue um cabaz de 
géneros alimentícios (esta iniciativa contou também com a cooperação da Cruz Vermelha Portuguesa, 
de Seia).

Dia Eco-Escolas 
Comemorou-se no dia 2 de junho, em colaboração com a Biblioteca Escolar, o Dia Esco-

Escolas. Para esse dia foram preparadas diversas atividades cuja organização envolveu, entre outros, 
os alunos das turmas do 8.º A, do 8.ºB e a Biblioteca Escolar, que prepararam atividades para os colegas 
do Ensino Pré-Escolar do Agrupamento e do 1.º Ciclo da nossa Escola. O “Jogo da Glória Ambiental” 
construído no chão do pátio da escola foi restaurado, pelos alunos da turma 8.ºC, curso vocacional, sob 
a orientação da professora Ivone Gomes. Este jogo permitiu aos mais pequeninos, aprender, brincando, 
regras ambientais, no âmbito da reciclagem, da energia, da água e da biodiversidade. Mas houve, 
também, outros jogos ambientais, como "Encontrar diferenças", "Estabelecer relações", "Lenga-
lengas", que foram jogados pelos nossos mais pequenitos. Simultaneamente, decorreram no 
Laboratório de Físico-Química “Actividades Experimentais com a Água”, com as quais os alunos 
participaram com muito interesse e entusiasmo por descobrirem alguma “magia” na Química. Na 
Biblioteca Escolar decorreu, ainda, um ateliê de leitura e um de música sobre a temática do Ambiente. 
Um grupo de alunas efetuaram uma caraterização relativa à sensibilização para a separação do lixo e a 
sua colocação nos eco-pontos corretos. Todos os alunos participantes nesta atividade receberam um 
manjerico com bandeirinhas nas quais estavam inscritas as frases que compunham o Eco-Código. 

Criação das “Brigadas da Energia” 
Estas brigadas tiveram que recolocar avisos para se desligarem as luzes, junto de todos os 

interruptores da escola, bem como a função de sensibilização, junto dos assistentes operacionais, para 
se apagarem as luzes, nos corredores e nas casas de banho, durante as horas do dia em que havia 
maior luminosidade.

Horta Biológica 
A horta superou mais uma vez as nossas expetativas. As professoras e alunos da "Oficina de 

Vivências", com a colaboração de alguns Assistentes Operacionais da Escola, deram continuidade ao 
trabalho iniciado no ano letivo anterior. Para além da manutenção da horta, foram também construídas 
placas em madeira identificativas de cada uma das plantas semeadas e utilizado o compostor que foi 
construído no espaço da horta pelos alunos do 8.ºC. Esta atividade contribuiu para o sucesso destes 
alunos na área das Ciências, da Educação Ambiental e Preservação do Meio Ambiente e 
Sustentabilidade. 

Foram ainda feitas algumas atividades em contexto de sala de aula, com menor visibilidade 
mas não menos importantes.

Consideramos que o balanço foi francamente positivo, não só pelas atividades realizadas e 
pelos objetivos alcançados, que, em nossa opinião, contribuíram para a construção de uma escola e de 
uma comunidade mais sustentáveis. Congratulámo-nos, ainda, pela dinâmica criada por todos os 
envolvidos e pelas relações interpessoais estabelecidas, através da planificação e concretização de 
todas as ações do Programa Eco-Escolas. 

Eco-Escola
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Prof. Graça Pinto

Manuel Modesto, 5.º A

EMRC em Ação…

o âmbito do projeto “Young Volunteam - Dar mais 
ao Mundo!”, que promove o voluntariado no 
ensino secundário e incentiva a vivência de uma N

cidadania ativa e participativa, alguns alunos 
participaram, de forma bastante satisfatória, em ações 
concretas de Solidariedade/ Voluntariado com as 
crianças da valência da Creche do Centro Paroquial de 
Seia, neste 3.º período. Deste modo as turmas do 5.ºB e 
do 6.ºB representaram para as crianças Histórias de 
Valores e participaram na plantação da Árvore da 
Harmonia.

No dia 14 de abril, decorreu no Parque da 
Senhora dos Verdes, Cativelos, Gouveia, o XVIII INTER 
ESCOLAS diocesano, no qual participam as turmas dos 
5.º e 8.ºanos respetivamente. Sob o lema “ A Alegria da 
Missão”, o dia foi caraterizado por várias atividades, 
como, por exemplo, slide, rappel, minigolfe, divulgação de talentos, musicoterapia, com a participação 
de muitos alunos de todo o distrito em representação das suas escolas. Ser aluno de EMRC é ser capaz 
de dar e transmitir a alegria para que o mundo fique mais colorido!

No dia 29 de maio, realizou-se, em Fátima, o XV INTER ESCOLAS nacional do 1.º ciclo, no 
âmbito da disciplina de EMRC, e, mais uma vez, o nosso Agrupamento esteve representado com 60 
alunos, seis professores e quatro assistentes operacionais. Foi um dia marcado pela alegria de 
estarmos juntos, na certeza de que a disciplina de EMRC contribui para a formação integral dos alunos, 
bem como para a vivência de valores humanos.

Prof. Estela Brito

Uma Visita à Cidade Invicta
oi no passado dia 11 de maio que as turmas do 8.º ano, do Agrupamento de Escolas de Seia, 
realizaram uma visita de estudo à Cidade Invicta com uma pequena passagem por Santa Maria Fda Feira.

A saída da escola aconteceu por volta das 9 horas com chegada ao Visionarium – Centro de 
Ciência do Europarque, às 10 horas e 30 minutos, onde os alunos, após um breve lanche, puderam 
realizar diversas experiências ligadas a várias temáticas, nomeadamente história, física, química, 
medicina e corpo humano.

Foi, também, nos jardins adjacentes ao Visionarium que os alunos almoçaram, criando aí 
momentos de convívio entre os alunos das Escolas Básicas Dr. Abranches Ferrão e Tourais/ Paranhos.

Seguidamente, os alunos dirigiram-se à cidade do Porto para visitar alguns dos seus 
monumentos arquitetónicos e culturais e naturais emblemáticos: começámos na imponente Torre do 
Clérigos e terminámos com um pequeno cruzeiro pelo sublime Rio Douro.

Na Torre do Clérigos os alunos viram a sua marcante Igreja, as salas onde Nicolau Nasoni 
(arquiteto da Torre) trabalhava e do seu topo avistaram  muitos outros pontos de renome da Invicta 
como a zona da Ribeira e a Sé Catedral.

Após uma pequena deslocação a pé pelas ruas do centro histórico do Porto, o monumento 
visitado foi a Igreja de São Francisco, na qual a riqueza barroca dos revestimentos a talha, surpreende 
qualquer visitante. Integrado nesse monumento, a Casa do Despacho e o seu respetivo Cemitério 
Catacumbal foram, igualmente, visitados.

Depois os alunos puderam realizar um cruzeiro num caraterístico barco rabelo, transformado 
para deliciar o visitante numa incursão pela foz do Douro, tendo o referido barco deslizado sob as seis 
pontes que ligam o Porto a Vila Nova de Gaia (a Ponte da Arrábida, a Ponte D. Luís I, a Ponte D. Maria 
Pia, a Ponte de São João, a do Freixo e a do Infante D. Henrique) e onde houve a oportunidade de 
apreciar Vila Nova de Gaia, com as suas caves de vinho do Porto, a histórica cidade do Porto e a 
vegetação envolvente.

No final da viagem os alunos tiveram a oportunidade de lanchar no Arrábida Shopping, em 
Vila Nova de Gaia.

Após um dia repleto de emoções, foi já pelas 22 horas que os alunos chegaram às respetivas 
escolas onde os pais os aguardavam.

O 6.º Ano Visita Lisboa
o dia 9 de junho de 2015, os alunos do sexto ano  da EB Dr. Abranches Ferrão e da EB de 
Tourais-Paranhos realizaram uma visita de estudo a Belém e a Lisboa, proposta pelas Ndisciplinas de Educação Moral e Religiosa Católica, Português, Educação Física e História e 

Geografia de Portugal.
Saímos bem cedo, e como a viagem seria demorada, parámos numa estação de serviço para 

o primeiro lanche do dia. Chegámos a Belém ao meio-dia, então os professores decidiram que 
deveríamos almoçar num belo jardim relvado. Toda a gente partilhou o seu almoço com colegas e 
professores.

Depois de almoçar vimos o imponente Mosteiro dos Jerónimos que foi mandado edificar,  por 
D. Manuel I, perto de uma igreja que o Infante D. Henrique mandou construir  para perpetuar a memória 
do Infante pela grande devoção a Nossa Senhora e crença em S. Jerónimo. Entrámos na igreja, espaço 
repleto de altares, imagens de santos e também túmulos, tendo sido possível apreciar os túmulos de 
Vasco da Gama e de Luís de Camões, grandes heróis de Portugal. Este mosteiro é um verdadeiro hino 
ao estilo manuelino pela profusão de elementos religiosos, náuticos e régios imortalizados na pedra.

De seguida, fomos ao novo Museu Nacional dos Coches, projetado pelo arquiteto Paulo 
Mendes da Rocha, onde se encontram expostas 78 viaturas. Essas viaturas foram construídas em 
diversos países da Europa e vão do mais simples coche ao mais complexo. Algumas chegam a pesar 
toneladas com interiores luxuosos e esculturas douradas como as que D João V mandou fazer. Para 
além de coches também há fardas e acessórios variados. Todos os alunos queriam encontrar a viatura 
na qual D. Carlos foi assassinado, em 1908, e quando a encontraram não pararam de a fotografar… 

Quando saímos do Museu fomos ao Monumento dos Descobrimentos, que é uma enorme 
caravela em pedra, erigida em meados do séc. XX, onde estão esculpidos os principais navegadores 
portugueses. Esta obra é da autoria do arquiteto Cottinelli Telmo e do escultor Leopoldo de Almeida. A 
rosa-dos-ventos, que ornamenta o terreiro de acesso ao monumento, foi desenhada em mármore e 
decorada com naus e caravelas que marcam as principais rotas e datas dos descobrimentos 
portugueses, e é da autoria do arquiteto Cristiano da Silva.

Continuámos a caminhar junto à margem do Tejo até que chegámos à Torre de Belém, que foi 
construída em homenagem ao santo patrono de Lisboa – S. Vicente. Foi em 1514 que se iniciou a 
construção da torre sob a orientação do mestre-de-obras do reino Diogo de Boitaca. Os elementos 
decorativos tiveram influências islâmicas, orientais e manuelinas.

Depois chegou a hora de ingerir uma gulodice, e como estava calor, decidimos apostar nos 
gelados. Ninguém recusou, até os professores se deliciaram! Quando acabámos, rumámos até ao 
autocarro e lá seguimos para Lisboa.
 O autocarro parou no Rossio e nós seguimos a pé para o Castelo de S. Jorge, tarefa árdua 
para os menos preparados fisicamente! Este castelo é um monumento nacional, que integra a zona 
nobre da antiga cidadela medieval, constituída pelo castelo, os vestígios do antigo paço real e parte de 
uma área residencial. Essa fortificação foi construída pelos Muçulmanos, conquistada a estes por D. 
Afonso Henriques com a ajuda de cruzados, e transformado em paço real pelos reis de Portugal, no séc. 
XIII. Do castelo vê-se Lisboa inteira, é uma vista deslumbrante e inesquecível. De seguida descemos 
para a Praça do Comércio, onde esperámos pelo autocarro, o que demorou uma boa meia hora devido 
ao trânsito, apreciámos a imponente arquitetura dos edifícios e a estátua equestre de D. José I, 
esculpida pelo notável Machado de Castro. Entrámos no autocarro e lá voltámos para casa, parámos 
novamente numa estação de serviço, desta vez para jantar.

 Quando chegámos a Seia estávamos cansados mas satisfeitos por termos feito uma viagem 
tão divertida e plena de conhecimentos.

Guilherme Saraiva, 6.º B

Valeu a pena ir a Lis    oa!

a minha opinião, a visita de estudo a Lisboa foi incrível! Tudo por lá é bonito e espantoso. Eu 
gostei muito de ver o rio Tejo, os barcos, o Museu dos Coches, o Padrão dos Descobrimentos e, Nprincipalmente, o Castelo de S. Jorge. Engraçado… junto a um café, em cima de uma árvore, no 

interior do Castelo de São Jorge havia pavões lindíssimos. Eu aconselho todas as crianças a visitar 
estas maravilhas. Apesar de ter estado muito calor, eu gostei imenso!  

Beatriz Félix, 6.º A

ara mim, a visita de estudo realizada, no dia 9 de junho, a Lisboa foi única! Foi um dia em cheio 
com os meus amigos e professores. Visitámos o Museu dos Coches, o Mosteiro dos Jerónimos, a PTorre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos, o Rossio, o Castelo de S. Jorge e, por fim, o 

Terreiro do Paço. 
Eu aconselho esta viagem porque foi enriquecedora e muito divertida!

João Couchinho, 6.º A

o dia 9 de junho, eu, os meus colegas da Abranches Ferrão e de Tourais fizemos uma visita de 
estudo a Lisboa. Gostei bastante… só estava uma coisa mal, o calor. Tal como noutras viagens Nde estudo, visitámos alguns monumentos históricos. 

O Mosteiro dos Jerónimos é grandioso e homenageia os descobridores. Fiquei a saber que, 
os marinheiros quando partiam para as suas viagens, as suas famílias rezavam para eles regressarem 
com saúde. 

Passámos pelo Padrão dos 
Descobrimentos, que representa todos as 
g randes  descobe r tas  f e i t as  pe los  
Portugueses. 

Visitámos o Museu dos Coches. Lá 
encontrámos a maior coleção de coches do 
mundo. 

Ao longe, vimos o Cristo-Rei e a 
Ponte 25 de Abril. Páramos no Rossio e 
subimos a pé para o Castelo de S. Jorge. No 
fim da tarde, ficámos sentados a contemplar o 
maravilhoso Terreiro do Paço.

Para mim, esta visita foi espetacular. 
Recomendo esta visita a todos! É bom ver de 
perto o que nos pertence!

Tomás, 6.º B

João Marcelo Santos, 8.º B
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DESPORTO ESCOLAR

Entrevista aos Alunos Cristiano Santos e à Mara Severino 

 Cristiano Santos é um aluno que frequenta o 7.º ano na EB 
Dr. Abranches Ferrão e que adora desporto. Para além das Oaulas de Educação Física, frequenta o Clube de Atletismo da 

nossa escola. Tem, ao longo dos últimos 3 anos, participado como 
atleta do Agrupamento de Escolas de Seia em várias especialidades 
ligadas ao Atletismo. É um jovem notável e a sua última proeza foi 
sagrar-se, neste mês, campeão nacional de Mega Salto 2015, Infantis 
B, em Elvas. 

Baril - O que pensas do Desporto Escolar?
Cristiano - Eu penso que o Desporto Escolar é uma atividade bastante 
importante, pois complementa a Educação Física. O Desporto 
Escolar ajuda a desenvolver a aptidão física de cada um e melhora a 
saúde a nível físico e psíquico.
Baril - Qual a tua modalidade desportiva preferida?
Cristiano - A minha modalidade preferida é atletismo, tudo o que diz respeito a saltos, sobretudo salto 
em comprimento.
Baril - Qual a razão dessa escolha?
Cristiano - Eu gosto do desporto em geral e do atletismo em particular. Gosto de salto em comprimento 
porque tenho mais potencial nessa especialidade.
Baril - Em que outras especialidades já participaste?
Cristiano – Eu já participei em corrida de estafetas e salto em altura.
Baril - O que aconselharias aos teus colegas, quanto ao desporto?
Cristiano – Eu aconselharia a prática de qualquer desporto, porque é divertido e porque faz bem à 
saúde...

 Mara Severino é, também, uma aluna que frequenta o 7.º ano 
na EB Dr. Abranches Ferrão e que gosta de praticar desporto. 
Para além das aulas de Educação Física, frequenta o Clube de A

Atletismo da nossa escola. Tem, ao longo dos últimos 3 anos, 
participado como atleta do Agrupamento de Escolas de Seia em 
várias provas ligadas ao Atletismo. É uma jovem que tem 
demonstrado grande aptidão no Mega Sprint Feminino. 

Baril - O que pensas do Desporto Escolar?
Mara – Para mim é uma atividade interessantíssima e muito fácil de 
executar, porque acontece na escola, durante o horário escolar.
Baril - Qual a tua modalidade desportiva preferida?
Mara – A minha modalidade preferida é o atletismo, na especialidade 
corridas de velocidade.
Baril - Qual a razão dessa escolha?
Mara – A razão da minha escolha é porque sempre me interessei por corridas de velocidade ou curta 
distância e pelos saltos.
Baril - Em que outras especialidades já participaste?
Mara – Já pratiquei natação, mas prefiro o atletismo.
Baril - O que aconselharias aos teus colegas, quanto ao desporto?
Mara – Eu aconselharia os meus colegas a praticarem desporto porque é ótimo para a saúde e porque é 
muitíssimo divertido.

m estudo desenvolvido pela equipa de 
inves t igadores  do  Cen t ro  de  UInvestigação em Antropologia e Saúde 

(CIAS), da Universidade de Coimbra, revela 
que as crianças portuguesas estão cada vez 
mais sedentárias.

“As conclusões do estudo apontam 
para o facto de o número de crianças que vê 
televisão mais de duas horas por dia ter 
aumentado 12% durante a semana, 15% ao 
sábado e 17% ao domingo, entre 2002 e 
2009”.

No que diz respeito ao computador, 
a situação também se agravou, uma vez que 
“enquanto em 2002, as crianças pobres 
praticamente não utilizavam o computador, em 
2009, cerca de 19% gastou mais de duas 
horas por dia no computador”.

Já sobre a prática de desporto após 
o período escolar, a pesquisa mostra que "só 
metade das crianças é que tem atividade física 
fora da escola, sendo que, nos níveis socioeconómicos mais desfavorecidos, a percentagem de 
crianças que não pratica desporto disparou, passando de 36% (em 2002) para 80% (em 2009) ”.

Esta situação é preocupante uma vez que os adultos das próximas gerações poderão ter 
problemas de saúde, fruto da vida sedentária que iniciaram nas primeiras etapas da vida. Reconhece-
se, atualmente, que as vivências na infância e na adolescência são essenciais para adquirir hábitos 
para uma vida saudável que perdurarão ao longo da mesma. Também são bem conhecidos os 
benefícios da prática regular de atividade física, pelas crianças e jovens, nomeadamente no impacto 
que tem no seu desenvolvimento físico e psicológico, no controlo do peso, na sua autonomia funcional, 
saúde, qualidade de vida e auto-estima.

Torna-se necessário, portanto, diminuir o tempo passado frente à televisão e ao computador, 
frequentemente, mal sentados e adotando posturas incorretas, e dedicar mais tempo à atividade física e 
desportiva. 

Em meio escolar isto é possível pois às aulas de Educação Física poder-se-ão juntar, no 
mínimo, mais três tempos letivos de atividade desportiva no Clube do Desporto Escolar. Os alunos têm 
a possibilidade de praticar uma modalidade desportiva do seu agrado e, ao mesmo tempo, contribuírem 
de forma positiva para um desenvolvimento harmonioso do seu corpo e da sua mente. Mantendo esta 
estratégia ao longo da escolaridade obrigatória, vão obter benefícios fisiológicos, metabólicos e 
psicológicos ao nível da saúde e, talvez o mais importante, vão adquirir hábitos para a vida na idade 
adulta, os quais incluirão obrigatoriamente a atividade física regular. No adulto, a prática do exercício 
físico continua a traduzir-se em 
benefícios para a saúde, 
reduzindo o risco de inúmeras 
doenças crónicas e de morte 
p rema tu ra ,  mu i tas  de las  
diretamente relacionadas com o 
sedentarismo atrás referido. 
Sucintamente, o exercício físico 
beneficia: a aptidão cardio-
respiratória, a aptidão muscular, 
a composição corporal e o bem-
estar geral da pessoa.

Em jeito de conclusão, 
venho lembrar: menino, menina, 
jovem, não te esqueças de 
p r a t i c a r  a t i v i d a d e  f í s i c a  
diariamente; olha pela tua saúde!

Prof. Carlos Rodrigues
Atividade Física e Desporto

xiste a crença generalizada de que fazer desporto faz bem à saúde das crianças. Realizar exercício 
físico, seja em que idade for, pode trazer um conjunto de benefícios, não só a nível físico, como Epsíquico e social.

A nível físico é sabido que o desporto ajuda no combate à obesidade, reduz o risco de doenças 
cardiovasculares, fortalece músculos, ossos e articulações. A nível psíquico eleva a auto- estima dos 
praticantes, pois este desenvolve um conjunto de habilidades que antes não possuía e melhora o seu 
aspeto físico, tendo consequentemente uma melhor imagem de si.

O desporto escolar  revela-se de extrema importância nas escolas tornando mais "rica" a sua 
oferta educativa, sendo para muitos alunos a única oportunidade de acesso à prática desportiva formal, 
não formal e informal, sendo de natureza voluntária a adesão dos alunos ao Desporto Escolar. O desporto 
escolar contribui desta forma para a formação de cidadãos conscientes e ativos na sociedade.

Pratica Desporto!



07

Orientações para facilitar a comunicação

EDUCAÇÃO ESPECIAL

onstruir uma escola inclusiva, uma escola para todos grupo disciplinar de Educação Tecnológica; Emília Canhoto e orientada para o sucesso educativo de todos. Nessa medida, 
independentemente das diferenças intra-individuais, é uma Fernanda Serra - professoras do grupo disciplinar de Educação importa planear um sistema de educação flexível, pautado por uma Cdeterminação legal. Porém para que, de facto, esse Especial. Para além deste conjunto muito específico de recursos política global integrada, que permita responder à diversidade de 

desiderato se verifique, existe, na EB Dr. Abranches Ferrão, uma humanos, temos, ainda, a intervir com os nossos alunos: Sérgio características e necessidades de todos os alunos.
equipa pluridisciplinar, composta por técnicos, docentes e Reis - professor de Desenho; Estela Brito - professora de EMRC; Psicomotricista Catarina Henriques: Os alunos com 
funcionários, que todos os dias dá o seu melhor em prol de um grupo Fernanda Nascimento - professora de Pintura; Odete Capucho e multideficiência devem estar na escola regular como forma de 
de alunos oriundos do nosso concelho e de concelhos limítrofes( Jorge Monte - docentes do 1.º Ciclo; Sílvia Louro e Maria João contacto com os colegas “ditos normais”, e estes mesmos colegas 
Gouveia e Tábua)  e que frequentam a nossa Unidade de Simão - diretoras de turma. devem conviver de perto com os meninos “diferentes”, para que 
Multideficiência. Nesta edição, o Baril procurou informar-se, através possam aprender uns com os outros. Que aprendam que há 
de uma entrevista  deste maravilhoso projeto que tanto orgulha o limitações mas que também é possível fazerem atividades Baril: Quais as motivações e dificuldades que os docentes, 
nosso Agrupamento. semelhantes. Para os meninos multideficiência é importante técnicos e funcionários sentem neste trabalho?
Baril: Quais têm sido os aspetos positivos da criação da estarem próximos de um padrão de normalidade, para que se possa  Embora na 
Unidade de Multideficiência para o grupo de alunos que a minimizar de alguma forma algumas das suas limitações, em termos prática o cumprimento das disposições legais que regulamentam o 
frequenta? sociais e comportamentais. atendimento educativo a acrianças e jovens com NEE não tenha 

Musicoterapeuta Tó Zé Novais: Primeiro temos de fazer a principal sido pacífico, gradualmente o sistema de ensino vai-se organizando 
parte do trabalho, que será a de consciencializar, tanto de um lado de forma a incluir no seu espaço físico e humano todos os alunos.  
como do outro. Pessoalmente, julgo que o tema “inclusão” necessita Cabe às escolas identificar os problemas, definir, em conjunto com 
ainda de ser muito trabalhado.as famílias, projetos de vida para estes alunos, assegurando apoios 

A inclusão faz parte do específicos, e principalmente reunir sinergias locais para minimizar 
processo educativo e de aprendizagem da nossa escola, que resulta as dificuldades. A escola estabelece um conjunto significativo de 
da necessidade de haver igualdade de acesso à participação e parcerias com instituições locais, nomeadamente com a autarquia e 
desenvolvimento de todos os alunos. Essa interação que é com instituições da caracter social, com o objetivo de proporcionar 
estabelecida dentro e fora da unidade com colegas com diferentes uma resposta individualizada para este processo de aprendizagem 
capacidades e dificuldades, enriquece mutuamente as vivências, o de vida em que a escola representa apenas um dos vários 
desenvolvimento social, moral e ético. São as atitudes de ambientes onde os alunos necessitam ser incluídos.  
cooperação, de ajuda e partilha que se vão construindo e criando Docente de Educação Especial Fernanda Serra: A maior 
raízes fundamentais no futuro das crianças. motivação é poder ajudar crianças e jovens a crescer e 

Felizmente têm Professor de Educação Física Luís Ângelo: O ensino deve ser o proporcionar-lhes um ambiente favorável para se desenvolverem 
sido imensos. Ao frequentarem este espaço educativo, estes alunos mais inclusivo possível e só estando no seio dos seus colegas de como qualquer outro aluno. A maior dificuldade é ultrapassar e 
têm acesso à educação como todos os outros. Assim, tem sido turma é que podem acompanhar de perto muitas das vivências do resolver os numerosos obstáculos que se apresentam no dia-a-dia 
possível promover: a participação dos alunos com multideficiência dia-a-dia escolar. Eu tive a oportunidade de andar pelo recinto destes alunos, nas mais variadas situações, dada a reduzida 
nas atividades curriculares e de enriquecimento curricular junto dos escolar com os alunos da Unidade e testemunhei que eles são muito autonomia que possuem.
pares da turma a que pertencem; a criação de condições para os bem acolhidos e acarinhados. Há mesmo muita interação, inclusive Musicoterapeuta Tó Zé Novais: Neste trabalho de equipa, 
alunos poderem interagir com parceiros significativos e envolverem- sabem os nomes uns dos outros.realmente a mínima descoberta ou aprendizagem são enormes 
se nessas interações; a aprendizagem de conteúdos relacionados Terapeuta da Fala Mário Barroco: Na minha opinião, esta inclusão conquistas, tanto para os alunos como para os técnicos. As 
com o conhecimento de si próprios, dos outros e do mundo e que não é total, pois ainda existem pensamentos e mitos que não dificuldades também existem, como em todas as situações, mas só 
conduzam ao estabelecimento de uma vida com qualidade no permitem que isto aconteça.com obstáculos se conseguem, por vezes, encontrar alternativas 
presente e no futuro; oportunidades de aprendizagem centrada em nunca antes pensadas.
experiências da vida real e adequadas à idade cronológica dos  A maior motivação é Baril: O que pensam do contacto entre alunos de turmas 
alunos, às suas capacidades, necessidades e interesses, assim sentir que pequenos objetivos se tornam grandes e que todo o regulares com alunos com as caraterísticas da vossa unidade?
como a comunicação; atividades naturais e funcionais que sucesso é resultado do trabalho de grupo. A maior dificuldade é Docente de Educação Especial Fernanda Serra: É enriquecedor 
estimulem o desenvolvimento da autonomia pessoal e social nos trabalhar com um conjunto de crianças com patologias tão para todos, pois aprendem a valorizar-se as diferenças que fazem 
diversos ambientes em que se encontram; a aplicação de diversificadas e em que os objetivos são tão divergentes de criança parte de todos os seres.
metodologias e estratégias de intervenção transdisciplinares para criança. Assim, os alunos que integram a Unidade de Multideficiência 
adequadas às necessidades individuais de cada aluno e que Professor de Educação Física Luís Ângelo: A maior motivação é participam, de acordo com o seu perfil de funcionalidade, nas 
possibilitem a frequência de ambientes naturais; assegurar os ver o sorriso destas crianças quando estamos na sua companhia e atividades com o grupo-turma para desenvolvimento das relações 
apoios específicos a nível das terapias, da psicologia e da no decurso das atividades que lhes vamos propondo. Depois sociais e de aprendizagem. Convivem e interagem com os seus 
orientação e mobilidade. quando se nota alguma evolução nas aprendizagens de conteúdos pares em atividades de carácter coletivo, na cantina, no bar e no 
Psicomotricista Catarina Henriques: Alguns dos aspetos e habilidades motoras, sente-se a gratificação pelo trabalho que se recreio e participam, sempre que possível, nas atividades inseridas 
positivos da criação da Unidade de Multideficiência são o está a realizar. no Plano Anual de Atividades da Escola. 
proporcionar um leque diversificado de atividades e terapias, Relativamente às dificuldades a principal é a aprendizagem que, Estes alunos necessitam que as respostas educativas criem 
implementar uma rotina bem estruturada e proporcionar um muitas vezes, não é imediata, embora à partida saibamos dessa oportunidades para poderem alargar as relações sociais e as 
ambiente calmo e familiar. condicionante. Estes alunos são especiais e por isso têm um ritmo amizades (nomeadamente com os seus pares, com e sem 
Musicoterapeuta Tó Zé Novais: Tudo é positivo, quando se diferente e requerem mais tempo, mesmo que seja para conquistar necessidades especiais), aumentar os conhecimentos acerca do 
pretende adequar bases de formação a alunos como estes. A um pequeno ganho. O principal é que exista entre todos os mundo que os rodeia e desenvolver atividades nos ambientes 
Unidade é o lar na vida de muitos dos alunos que por aquii passam. professores e técnicos muita sensibilidade para com estes alunos. escolares e comunitários. 

Sabe-se que a inclusão Aliás pude testemunhar, ao longo deste ano, que existe uma grande Torna-se, assim, importante a frequência de diferentes ambientes de 
é a base e a estrutura fundamental no sucesso da Unidade de dedicação e uma grande entreajuda de todos e isso facilita muito o aprendizagem, como por exemplo: a sala da turma, os espaços 
Multideficiência. Os aspetos positivos são diversos, como, por trabalho. exteriores da escola, o espaço da unidade especializada, os 
exemplo, a diversidade de técnicos que compõem a unidade, dando Terapeuta da fala Mário Barroco: A principal motivação prende-se espaços da comunidade, de forma a possibilitar a aplicação das 
resposta na diversidade das terapias; os recursos materiais com o sorriso que obtemos dos alunos. Pelo facto de lhe competências adquiridas em diferentes ambientes. 
adaptados e adequados às suas capacidades físicas e cognitivas; o fornecermos ferramentas para serem o mais autónomos possíveis, Musicoterapeuta Tó Zé Novais: Deverá haver ainda maior 
contributo das assistentes na promoção das atividades da vida dá-nos muita satisfação. Em termos de dificuldades, estas contacto, assim como com os professores.
diária e a ajuda das professoras nas respostas educativas e nas relacionam-se, sobretudo, com a especificidade de cada um e a É sem dúvida aprendizagens significativas e essenciais para o desenvolvimento ausência de informação clínica, que condiciona algumas vezes a compensador. O contacto entre os alunos NEE com as turmas cria global destes alunos ao nível da comunicação, da socialização e da nossa intervenção. uma relação de ajuda, de cooperação, de partilha que é visível ao autonomia.

longo do tempo. Esta participação junto dos colegas faz com que se 
Professor de Educação Física Luís Ângelo: O aspeto mais Baril: Qual é a vossa opinião acerca da inclusão dos alunos desenvolva um ambiente mais solidário com aqueles que não têm as 
importante é fomentar um maior e melhor acompanhamento aos com Multideficiência na escola regular? mesmas capacidades físicas e cognitivas, mas que conseguem 
alunos que frequentam a Unidade. Este acompanhamento, de maior Docente de Educação Especial Emília Canhoto: A presença de contribuir com as suas habilidades mediante as suas caraterísticas. 
proximidade, possibilita as aprendizagens que cada aluno mais alunos com multideficiência na escola não é um caminho fácil, mas a O diálogo verbal ou não verbal estabelece a partilha de experiências 
necessita. A Unidade funciona, também, como uma família, pois o escola é o local onde, supostamente, se aprende aquilo que vai e desenvolve aprendizagens muito significativas para todas as 
tempo que os alunos passam nela e o carinho que recebem têm sido servir para se lidar com o futuro. Se a escola é para Todos e se Todos crianças e jovens. 
vitais para um crescimento mais harmonioso. os alunos têm direito a frequentá-la, os alunos com multideficiência Professor de Educação Física Luís Ângelo: O contacto entre os 

têm que ser incluídos neste grupo e a escola tem que desenvolver alunos é fundamental para que sintam uma plena integração. Esta 
Baril: Que técnicos dão o seu apoio a esta unidade? Que processos de resposta adequada. Pode soar a lirismo mas eu julgo questão está ligada à anterior, quando se fala da inclusão.
professores a compõem? que a escola, as famílias e a sociedade têm que acreditar no pleno Terapeuta da Fala Mário Barroco: É algo que deveria acontecer da 

Ao perfil de acesso ao mundo de todas as crianças e jovens. forma mais natural possível. Como qualquer criança que gosta de se 
funcionalidade dos alunos da Unidade dão resposta técnicos  Docente de Educação Especial Fernanda Serra: Tendo em conta sentir acarinhada, ter um grupo de amigos, ter alguém que se 
diferenciados, como sejam: Tó Zé Novais - musicoterapeuta; o contexto atual em que nos inserimos, é importante privilegiar a sua preocupe com ela, também os alunos da Unidade têm essa 
Catarina Henriques – psicomotricista; Mário Barroco - terapeuta da inclusão na escola e na comunidade, pois deste modo estaremos a necessidade.
fala; Catarina Meireles – fisioterapeuta, acompanha as sessões de contribuir para a aquisição de competências e consequente 
hipoterapia; César Fernando - docente responsável pelo conjunto desenvolvimento integral de todas as crianças/jovens, e não apenas 
de técnicos das sessões de hidroterapia; Luís Ângelo - professor do os portadores de multideficiência. Um aspeto determinante da 
grupo disciplinar de Educação Física; Ivone Gomes - professora do qualidade é a promoção de uma escola democrática e inclusiva, 

Docente de Educação Especial Emília Canhoto:

Docente de Educação Especial Emília Canhoto: A unidade 
constitui-se como uma resposta educativa do Agrupamento de 
Escolas de Seia para alunos que necessitam de uma intervenção 
próxima, humana e tecnicamente adequada, que não se limita à 
inclusão educativa, mas que se projeta em todas as dimensões da 
vida em sociedade. Acreditamos que o móbil impulsionador deste 
espaço para além da inclusão, das respostas conducentes à 
autonomia e à participação, centra-se na diferenciação pedagógica. 
Paralelamente não podemos olvidar que sendo a escola uma 
estrutura social que constrói e forma o jovem do amanhã, ansia por 
ajudar a criar Pessoas e Cidadãos participativos capazes de uma 
sociedade condigna, de respeito, de solidariedade, de valores e de 
tolerância.
Docente de Educação Especial Fernanda Serra: 

Docente de Educação Especial Emília Canhoto: 

Terapeuta de Treino Visual Vera Ferreira:

Terapeuta de Treino Visual Vera Ferreira:

Terapeuta de Treino Visual Vera Ferreira:

Terapeuta de Treino Visual Vera Ferreira: 
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Entrevista aos Vários Elementos da Unidade de Multideficiência da EB Dr. 
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Histórias do Mundo

“Alana à Descoberta do Mundo” 
 tema deste ano do Plano Nacional de Leitura 
foi “Palavras do Mundo”. As docentes da OEducação Pré-Escolar decidiram, em 

departamento, criar um projeto associando o tema do 
PNL com a obra desta escritora. Assim, a personagem 
“ALANA”, ninfa dos lagos, da obra de Alice Cardoso, 
parte à descoberta do mundo. 

Coube a cada jardim-de-infância escolher 
uma parte do mundo e vestir a personagem. O 
resultado foi a produção de várias bonecas “ALANAS” 
com diversos materiais, representando os oceanos e 
todos os continentes. Estes figuraram da seguinte 
forma: a Europa foi representada pelos jardins-de-
infância de Travancinha, Eirô, Sabugueiro, Tourais e 
Vila Verde que, respetivamente, expuseram Portugal 
(regiões da Nazaré e Madeira), Espanha e Inglaterra; a 
África foi retratada pelos jardins-de-infância de 
Santiago e Santa Marinha; a América do Norte foi 
exibida pelo jardim-de-infância de S. Martinho; a 
América do Sul foi representada pelo jardim-de-
infância de Pinhanços; a Ásia retratada pelos jardins-
de-infância do Carvalhal da Loiça e de Santa Comba 
que decoraram as suas Alanas representando a China 
e a Índia; a Oceânia foi exibida pelo jardim-de-infância 
do Eirô que nos mostrou a Austrália; e os Oceanos 
foram materializados pelo jardim-de-infância de 
Pinhanços. 

As várias Alanas reinventadas e respetivos 
objetos permitiram desenvolver múltiplas áreas de 
conteúdo e atingir as metas curriculares definidas para 
a Educação Pré-Escolar. 

Piquenique na Senhora Santa Eufêmia
o final do ano letivo, crianças, educadoras e auxiliares de ação educativa fizeram uma festa de 
convívio na Senhora Santa Eufêmia, em S. Martinho. De manhã, houve jogos tradicionais que Nos professores de ginástica proporcionaram às crianças. À tarde, houve histórias e pinturas que 

a equipa da biblioteca dinamizou. Muito divertido foi também a hora de almoço, pois as crianças fizeram 
um piquenique. 

Esta atividade só foi possível pelo empenho das senhoras auxiliare. Desde já, um 
agradecimento ao centro de convívio da Santa Eufêmia. Um obrigado ao Município por ter 
disponibilizado transporte e ao empenho e boa disposição de todos envolvidos.

Foi um dia muito divertido. 

o âmbito da articulação das 
atividades promovidas pela NBiblioteca Escolar com o Projeto 

Saltaricos, nos dias 16 e 18 do mês de 
junho, a educadora Rosário Gouveia 
realizou uma sessão de Ioga que 
envolveu as crianças do pré-escolar.  
Com o objetivo de sensibilizar as crianças 
para vivenciarem a espiritualidade (a 
ligação com o Todo, com o outro e com a 
natureza) a atividade foi desenvolvida em 
vários momentos:
    -Viagem imaginária a uma floresta 
– prática de posturas de Ioga 
inspiradas nos animais e elementos 
da natureza: árvore, pássaro, 
borboleta, rã, cobra, leão, canoa e 
barco, pranayama (técnica de 
respiração) – o zumbido da abelha;
   -  Agradecimento à natureza por nos 
permitir “entrar e sentir a floresta” – 
entoação de um Mantra (cântico, 
acompanhado de movimento);
   - Depois de explorar o corpo e a voz, 
as crianças foram convidadas a ouvir a história que fala de algo grandioso que vive dentro de cada um: 
“O pássaro da Alma”- Entoação de uma canção com afirmações positivas: Eu estou feliz. Eu estou 
bem.
   - Sentir e partilhar o abraço - em grande grupo; abraçar o(s ) outros(s) – fazer crescer  o Pássaro da 
Alma.
   - Distribuição de um desenho (mandala) que representa a vivência do grupo a ser colorido pelas 
crianças no J.I.

E porque todas as crianças participaram com entusiasmo e muitos adultos se sentiram 
motivados  também  a participar o meu agradecimento por partilharem esta vivência.

NAMASTÊ

(o Divino que existe em mim saúda o Divino que existe em Ti)

 Jardim-de-infância do Eirô desenvolveu o projeto “Histórias do Mundo”, em colaboração com a 
Biblioteca tema do Plano Nacional de Leitura “Palavras do Mundo”.  No 1.º período foi explorada Ouma história tradicional portuguesa “O Macaco de Rabo Cortado”; no 2.º foi trabalhada uma 

narrativa da Ásia, “Momoko”, e, no 3.º, foi a vez do continente africano com a exploração do livro 
“Bernardino”.

A partir dessas histórias foram elaborados vários materiais que abarcaram vários conteúdos 
da educação pré-escolar. O último trabalho foi a construção de um jogo, em forma de mala de viagem, 
intitulado “Uma Aventura na Selva”.
 Assim, de uma forma lúdica e apelativa, foram abordados o tema  “O Conhecimento do 
Mundo” e questões relacionadas com o domínio da matemática.

Histórias do Mundo

Educadora Anabela Nunes

Dia da Criança, um Dia em Grande

Educadora Anabela Nunes

ste ano as crianças do concelho de Seia tiveram o privilégio de usufruir de um dia mágico 
oferecido pela Autarquia, no parque da cidade. Um “pedacinho” da Disneylândia desceu à serra Eda Estrela e um “pedação” enorme de dedicação e empenho dos colaboradores permitiu que 

esse dia fosse espetacular. 
Este dia jamais será esquecido pelos corações de todos nós!

Sessão de IOGA
Educadora Rosário Gouveia

o dia 4 de junho, pelas 8h, alunos, professores e assistente operacional da Escola de Santiago 
partiram numa viagem, em visita de estudo a Aveiro. Primeiro pararam numa estação de serviço Nalguns minutos e, de seguida, prosseguiram até ao local pretendido.

Em Aveiro e já no parque Oudinot, lancharam e brincaram enquanto um grupo andava de 
barco. Após uma hora de viagem, os grupos fizeram a troca.

Depois, foram almoçar à Escola E.B.2,3 de Aradas. A seguir ao almoço, dirigiram-se ao Fun 
Ceramics e lá conheceram o mestre Adelino, o último oleiro de Aveiro, que encantou toda a gente com as 
suas canções e histórias. Também, mostrou como se fazia uma peça de barro e todos experimentaram e 
trabalharam na roda do oleiro. Por fim, surgiu um 
porta-lápis, das mãos do mestre Adelino.    
            Ainda, viram fazer peças com gesso e 
com uma suspensão argilosa e um vulcão com 
sumo de limão, tinta vermelha e bicarbonato 
de sódio. 
           Mais tarde, foram à praia da Barra e 
comeram um gelado.
           Ao fim da tarde, tornaram a parar numa 
estação de serviço para lanchar.
           Muito felizes com tudo o que viram, 
regressaram à Escola de Santiago, com uma 
peça de cerâmica, para pintar posteriormente.

Magnífica Viagem a Aveiro   
Alunos da Escola de Santiago
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