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AEB funcionou como escola de acolhimento
A PALAVRA DO DIRETOR

Noite Poesia

O  a n o  l e t i v o  d e 
2020/2021 está, sem dúvi-
da, a ser um grande desafio 
para toda a nossa comuni-
dade educativa, a qual tem 
mostrado que, apesar de 
todas as imperfeições, sabe 
pegar nas ferramentas ao 
dispor e procurar soluções, 
que o foco tem de estar na 
solução e não no proble-
ma, que quando há situa-
ções complexas como esta 
é capaz de mobilizar as ca-
pacidades e competências 
de cada um para, em con-

junto, encontrar o melhor 
caminho.

Com a suspensão das ati-
vidades letivas e não letivas, 
no dia 22 de janeiro, e o re-
gresso do regime não pre-
sencial, a partir de 8 de feve-
reiro, a escola-sede do AEB 
passou a funcionar como a 
escola de acolhimento do 
nosso concelho, recebendo 
os filhos ou outros depen-
dentes, com menos de 12 
anos, a cargo dos trabalha-
dores dos serviços essen-
ciais, nos termos definidos 

na legislação em vigor.
Com o objetivo de “não 

deixar ninguém para trás”, 
acolhemos 25 alunos, que 
foram acompanhados no 
espaço da biblioteca escolar 
por uma equipa multidisci-
plinar de pessoal docente 
e não docente, e 17 alunos 
com necessidades educati-
vas, acompanhados por do-
centes da Educação Espe-
cial. Estes alunos dispuse-
ram dos nossos serviços no 
horário semanal de funcio-
namento, de 2.ª a 6.ª feira, 

entre as 07h30 e as 19h00, 
em função da realidade de 
cada família.

Para além de ajudar os 
alunos nas suas aprendiza-
gens, o bem-estar de cada 
um foi uma preocupação 
constante e, por isso, que-
ro agradecer o esforço e o 
empenho de toda a comu-
nidade educativa para que 
tudo corresse pelo melhor 
nesta missão de escola de 
acolhimento.

AEB ao teu lado sempre 
a aprender!

Gosto da noite

A noite é em quem

Posso confiar

Posso confiar-lhe

Todos os meus segredos

Todas as minhas insegu-

ranças

Todos os meus medos

Pois ela não me vai julgar

Não vai mudar com o que 

lhe digo

Não vai mudar 

Não se vai importar

Eu apenas sei que ela está 

presente

E que me vai escutar

Martim Santos, 12.º A

Poesia é desenhar numa tela

Todos os desejos e ambições.

E para esta ser bela

Basta despertar emoções.

Existem muitos escritores

E muitos deles amadores,

Mas são os que tocam o co-

ração

Que as pessoas relembrarão.

Ler poesia é ouvir uma me-

lodia,

É abrir uma página de um 

diário

E sentir tanto amor como me-

lancolia.

Cotovia

“Uns continuam a ser mais iguais do que outros”

Poluição atmosférica, o confortável caminho para a destruição

Recentemente, celebrou-
-se o Dia Internacional da 
Mulher. Neste mundo, ain-
da há muitas mulheres silen-
ciadas, sem voz para falar 
sobre a condição feminina, 
que julgo ser algo tão frá-

gil, mas, ao mesmo tempo, 
tão inquebrável. Ainda há 
mulheres que não têm uma 
vida digna, ainda há meni-
nas que não vão à escola, 
ainda há raparigas a casa-
rem-se jovens, todas contra 
a sua vontade. Em Portugal, 
em 2015, as mulheres rece-
biam cerca de 17% a menos 
do que os homens a fazer 
o mesmo trabalho e a de-
sempenhar as mesmas fun-
ções. Em Portugal, em 2015, 
67% do número de deputa-
dos eram homens. Em 2016, 
apenas 14% das pessoas que 
integravam conselhos de ad-

ministração das empresas 
eram mulheres. 

A igualdade não nasce 
apenas da manifestação por 
ela, nasce dentro de cada um 
de nós. Na verdade, mesmo 
que a desigualdade extrema 
entre géneros não tenha a 
mesma repercussão em toda 
a gente, uns continuam a 
ser mais iguais do que ou-
tros. Existem uns que não 
têm medo de ir para casa à 
noite, mas existem outros 
que sentem medo constan-
temente. Existem uns que, 
em certas partes do mun-
do, podem ter várias espo-

A poluição atmosférica é, 
desde há muito, um proble-
ma sério, apesar de só ter 
tido visibilidade nos anos 
mais recentes. Muitos go-
vernos tiveram a iniciativa 
de educar as populações so-
bre esta questão, mas ainda 
há quem não tenha grande 

consideração por ela, mes-
mo que as consequências 
negativas já sejam visíveis 
no nosso planeta e na nos-
sa saúde.

A poluição do ar remonta 
ao desenvolvimento indus-
trial, em meados do sécu-
lo XVIII. O livro “A Revo-
lução Industrial”, de W.O. 
Andersen, herança do meu 
avô materno, que li quan-
do tinha os meus imaturos 
11 anos, fez-me perceber a 
inocente origem do nosso 
conforto diário. O fabrico 
da máquina e a sua utiliza-
ção generalizada deu-se há 
relativamente pouco tempo, 
mas veio para ficar, trazen-

do ao ser humano muita co-
modidade. Agora, é difícil 
abdicar de um estilo de vida 
como o nosso, cheio de pro-
dutos sofisticados que facili-
tam a nossa rotina. Foi este 
conforto que o desenvolvi-
mento tecnológico nos trou-
xe, mal sabendo nós que ha-
veria consequências devas-
tadoras para o seu criador.

A atmosfera terrestre é 
constituída, principalmen-
te, por gases como o azo-
to, o oxigénio ou o árgon, 
no entanto, devido à polui-
ção atmosférica, têm surgi-
do novos gases prejudiciais, 
como o metano, o enxo-
fre ou o dióxido de carbo-

Laura Bento

Sara Perestrelo, 10.º B

Luís Novais
Diretor do AEB

sas, mas existem outros que 
nem sequer podem ter opi-
nião sobre o casamento. 
Espero ansiosamente pelo 
dia em que não vou ter de 
mudar de passeio, numa 
rua vazia, quando um ho-
mem passa por mim, por-
que tenho medo. E espero 
ainda mais ansiosamente 
para que a minha filha, se 
alguma vez tiver uma, não 
tenha de sentir a necessida-
de de fazer o mesmo. Exis-
tem lugares para todos no 
mundo, às vezes, só temos 
de nos chegar para conse-
guirmos caber.

no. Embora em quantida-
des reduzidas, ao lado do 
oxigénio, pequenas porções 
destas substâncias são sufi-
cientes para desequilibrar 
totalmente os ecossistemas. 
Quando libertadas para a 
atmosfera, absorvem radia-
ção infravermelha, o que 
vai impedir a libertação de 
calor terrestre para lá do li-
mite atmosférico. Este fenó-
meno, designado por efeito 
de estufa, contribui para o 
aquecimento global, provo-
cando o aumento da tem-
peratura nos oceanos e no 
ar e, consequentemente, o 
degelo das calotas polares. 
Aumenta, por isso, o nível 

médio do mar e gera-se o 
desaparecimento de zonas 
costeiras, como em Portu-
gal. Apesar de haver países 
mais poluidores do que ou-
tros, todos sofrem, pois as 
partículas permanecem na 
atmosfera e são transpor-
tadas. A saúde humana é 
prejudicada, aumentando o 
risco de desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares e 
respiratórias.

O que devemos fazer, en-
tão, para reduzir as emis-
sões destes poluentes? Na 
minha opinião, educar os 
cidadãos é prioritário. Já 
Simón Bolívar, herói vene-
zuelano que viveu há du-

zentos anos, alertava: “Um 
povo ignorante é o instru-
mento cego da sua própria 
destruição”. Além da edu-
cação, penso que se deve 
incentivar a criação de espa-
ços verdes, reduzir o abati-
mento de tantos hectares de 
floresta, fazer a reciclagem 
dos materiais possíveis, ca-
tivar as pessoas para o uso 
de veículos elétricos ou hí-
bridos e dar o apoio neces-
sário aos jovens cientistas 
e investigadores para que 
se dediquem à criação de 
alternativas à produção in-
dustrial. Todos nós temos o 
dever de cuidar da Terra e 
de evitar a sua destruição. 
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Portugal entrou no ano de 2021 
com eleições presidenciais e o 
Alfabeto decidiu abordar alguns 
jovens da nossa escola sobre a sua 
perceção e interesse pela política, 
sobretudo os que estão na idade 
de exercer o direito de voto. 

Durante o confinamento, a 
biblioteca do AEB desempenhou 
uma função essencial,  ao 
nível social e pedagógico, no 
acompanhamento de alunos de 
vários anos de escolaridade. A 
coordenadora das bibliotecas 
escolares, professora Paula 
Ferreira, viveu todo o processo e 
explicou como foi prestado o apoio 
a estes alunos que continuaram a 
ir à escola.

Os jovens e a política

Biblioteca, espaço de apoio educativo e social

Como descreves o interesse 
dos jovens pela vida política 
do país, na atualidade?

Laura Bento (12.º C) A 
maioria dos jovens sente-se 
desinteressada pela política, 
por várias razões. Em pri-
meiro lugar, é-lhes difícil de-
senvolver esse gosto, seja em 
casa seja na escola, acaban-
do por se sentir excluídos do 
tema. Além disso, os políticos 
têm um discurso muito pou-
co apelativo para os mais jo-
vens. Estes preferem políticos 
de causas e não governantes 
que se ficam pelos discursos 
e pelo “papel”. Mesmo que 
muitos jovens adiram a movi-
mentos e causas sociais, como 
a luta contra o racismo, con-
tra o preconceito, pela ecolo-
gia, entre outros, acabam por 
sentir indiferença perante os 
políticos, sentem falta de go-
vernantes que tomem atitudes 
e sejam menos burocratas. 

Alex Konkov (12.º A) O 
“pessoal” só fala daqui-
lo que é “fixe” ou da opi-
nião pública. A lacuna terá 
que ver com o facto de nin-
guém nos falar deste assun-
to. Os jovens devem conhe-
cer, querer saber mais e ex-
plorar todo esse mundo para 
criticar as ideologias ou as 
medidas propostas por po-
líticos, uns mais populistas 
do que outros.

Tens conhecimento de 
algum projeto da escola 
ou do município sobre este 
tema?

Laura Bento Os alunos 
têm participado no “Orça-
mento Participativo”, este 
ano, com grande adesão, e 
na “Assembleia Municipal 
de Jovens”, um projeto que 
conta com o apoio do mu-
nicípio e que tem permitido 
aos alunos exporem as suas 
ideias e apresentarem pro-
postas de melhoria para o 
concelho. Um e outro têm 
dado a oportunidade aos jo-
vens de desenvolverem o es-
pírito crítico, de se sentirem 
mais próximos da política e 
de serem interventivos, no 

sentido de criarem mudan-
ça positiva, fazendo ouvir 
a sua voz.

O que achas que pode ser 
feito para que os jovens 
sejam mais ativos na vida 
política?

Ana Amado (10.º C) A 
criação e a divulgação de ati-
vidades ou exposições alusi-
vas ao tema, que captem a 
atenção dos jovens, que ex-
pliquem o impacto da políti-
ca na nossa vida e como fun-
ciona em Portugal e na UE, 
tanto a nível de instituições 
como da diversidade de regi-
mes dentro da democracia. 
Estas atividades podem e de-
vem ser realizadas na escola, 
principalmente direcionadas 
para os alunos do ensino se-
cundário, pois são estes que, 
daqui a dois ou três anos, po-
dem decidir o futuro político 
do país, através do seu voto. 

Alex Konkov Haver um 
incentivo tanto no círculo fa-
miliar como na escola. Não 
digo haver uma disciplina 
nova, mas a dinamização 
de palestras, workshops ou 
algo do género em que se da-

ria a conhecer a política aos 
jovens, despertando-lhes o 
gosto por esta área que se 
pode tornar muito interes-
sante, mas que, porque nem 
fazem ideia do que se tra-
ta, não sabem se gostam ou 
não. Por outro lado, acho 
que quem percebe minima-
mente do assunto se sente 
retraído, por causa dos que 
falam por falar, só para pa-
recerem “cultos”.

Pensas que estás preparado 
para exercer o voto nas 
eleições autárquicas, em 
outubro? 

Alex Konkov Sendo fran-
co, não, porém acho que, 
com umas pesquisas apro-
fundadas e alguns conselhos 
de quem está por dentro do 
assunto, talvez me prepare. 
Se tivesse alguém, uma es-
pécie de mentor, seria mais 
fácil.

Alice Santo, 10.º B

Ana Carolina e Carolina 
Pacheco, 10.º C

Inês Sequeira, 10.º D

Adriana Pereira, 12.º C

Tendo em conta que a 
nossa foi uma escola de 
acolhimento, a que nível 
de ensino foi prestado o 
apoio? 

Na sequência da suspen-
são das atividades letivas 
presenciais, motivada pela 
pandemia COVID-19, a bi-
blioteca da nossa escola aco-
lheu e prestou apoio educa-
tivo a 25 alunos, cujos pais 
trabalham em serviços con-
siderados essenciais. 

Houve diferenças no tipo 
de apoio? Quais as mais 
relevantes?

A diferenciação no tipo 
de apoio prestado teve em 

conta a especificidade de 
cada ciclo de ensino, ano de 
escolaridade e autonomia 
do aluno. A todos foi pres-
tado apoio no acesso às pla-

taformas de ensino@dis-
tância e às sessões síncro-
nas, na gestão do horário, 
supervisão e apoio educati-
vo na realização das tarefas 
assíncronas. Promoveram-
-se também momentos lú-
dicos e acompanhamento 
na hora das refeições.

Em média, qual o número 
de  a lunos  apo iados 
diariamente? Como foi 
feita a gestão do tempo, 
considerando os diferentes 
horários e tarefas? 

O acolhimento iniciou-
-se com 18 alunos, mas 
o número aumentou pro-
gressivamente, ao longo do 
confinamento, atingindo 
a média diária de 25 alu-
nos. Este apoio educativo 
e social aos alunos e fa-
mílias foi assegurado por 
uma equipa multidiscipli-
nar, composta por docen-

tes de várias ciclos de en-
sino e áreas disciplinares, 
assistentes operacionais e 
animadoras, entre as 7h30 
e as 19h00. As tarefas as-
síncronas foram realizadas 
no final das sessões síncro-
nas e as atividades livres 
ou lúdicas decorreram no 
intervalo da manhã, após 
o almoço e à tarde, depois 
de terminadas as tarefas 
diárias.

Quais foram os maiores 
desafios que tiveram que 
enfrentar? 

A heterogeneidade do 
grupo de alunos, no que 
respeita aos anos de esco-
laridade e às múltiplas ses-
sões síncronas com as tur-
mas de origem, a falta de 
autonomia, a desmotiva-
ção face às situações atípi-
cas e, por vezes, problemas 
no acesso à internet consti-

tuíram desafios diários que 
todos juntos procurámos 
ultrapassar, sempre com o 
apoio da direção.

Como se sentiram ao 
poder dar apoio a estes 
alunos?
Em equipa, tentámos 

g a r a n t i r  o  a p o i o 
i med iato  aos  a lu nos 
que dele necessitavam, 
procurando minimizar 
o s  cons t ra ng i mentos 
provocados pela suspensão 
do ensino presencia l . 
S ent i mos  que ,  de s t a 
forma, contribuímos para a 
equidade de oportunidades 
no acesso à educação.

Ana Carolina e Carolina 
Pacheco, 10.º C

Patrícia Rodrigues, 12.º C



Pandemia4 Jornal do Agrupamento de Escolas da Batalha

Abril, mês de Prevenção  
dos Maus-Tratos

Todos os anos, durante o 
mês de abril, as Comissões 
de Proteção de Crianças e 
Jovens (CPCJ) dinamizam 
a “Campanha Laço Azul”, 
através de atividades desti-
nadas a reforçar o alerta para 
situações de abusos e maus-
-tratos, ainda reiteradamente 
infligidos sobre muitas crian-
ças e jovens, ignorando-se 
por completo os seus direitos 
e o respeito que lhes é devido.

Em consequência dos tem-
pos de pandemia que vive-
mos, esta campanha será 
dinamizada na página do 
Facebook da CPCJ da Ba-
talha, com vários convites 
e desafios às famílias, no-
meadamente a elaboração 
de bonitos e criativos laços 
azuis a colocar nas portas, 
muros, janelas ou varandas. 
A marcar a efeméride, esta 
Comissão, com a colabora-

ção da Câmara Municipal, 
realizará, nos próximos dois 
meses, webinares afetos a te-
máticas que preocupam pais 
e educadores, nomeadamen-
te sobre os perigos do (ab)
uso das novas tecnologias 
por parte dos seus filhos e 
como os prevenir ou ainda 
no âmbito da saúde mental 
infantojuvenil.

Estão, desde já, todos con-
vidados!

Os efeitos da pandemia no comércio local
A pandemia que enfren-

tamos colocou enormes de-
safios à dinâmica do comér-
cio regional. Desenharam-se 
novos padrões de consumo, 
com a população a privile-
giar, mais do que nunca, a 
compra de bens de primei-
ra necessidade e a prática de 
comprar online, incentiva-
da pela necessidade de iso-
lamento social. Neste con-
finamento, muitos estabe-
lecimentos físicos viram-se 
obrigados a fechar ao público 
e sofreram uma quebra acen-
tuada nas suas vendas. De 
acordo com alguns comer-
ciantes, o maior desafio foi 
a súbita necessidade de cria-
ção de estratégias inovadoras 
que lhes permitissem chamar 
a atenção do público e con-
tinuar a vender os seus pro-

dutos, online ou em regime 
de take away. Nas empresas 
que se mantêm abertas, por 
terem sido consideradas fun-
damentais para a sociedade, 
os cuidados foram maximi-
zados e as medidas de segu-
rança reforçadas. Continua 
a aplicar-se, sempre que pos-
sível, o teletrabalho e o des-
fasamento de horários e as 
recomendações dadas pela 
DGS e pela Câmara Munici-
pal da Batalha são aplicadas.

À conversa com o dono de 
uma loja de mobiliário, lo-
calizada no nosso concelho, 
este confirmou que os seus 
funcionários se sentem segu-
ros no local de trabalho, gra-
ças às medidas de segurança 
adotadas, e que não se têm 
registado muitas preocupa-
ções por parte dos clientes, 

ao contrário das muitas in-
certezas manifestadas no iní-
cio da pandemia. “Através do 
e-mail, enviamos os projetos 
que anteriormente eram ana-
lisados em loja, fornecemos 
orçamentos e apresentamos 
os produtos que possam ir ao 
encontro dos gostos pessoais 
de cada cliente”, refere como 
estratégias adotadas para evi-
tar o contágio.

Verificou-se, inesperada-
mente, que a pandemia in-
centivou o comércio de pro-
ximidade, pois houve um 
aumento no número de vi-
sitantes locais, que contras-
ta com a redução do número 
de clientes nacionais e inter-
nacionais.

Ana Carolina, 10.º C
Bruna Vala, 12.º C

Longe, mas perto

Com o avançar da pande-
mia, os idosos de todos os 
lares do país foram privados 
de receber visitas dos seus fa-
miliares e amigos, alterando 
as suas rotinas. Ouvimos a 
bisavó da Cristiana, utente 
do lar de Reguengo do Fe-
tal, e a equipa técnica deste 
equipamento social, que nos 
descreveram as principais al-
terações.

A idosa falou-nos da sua 
tristeza e das saudades da 
família, de quem se lembra 
todos os dias, ao rever foto-
grafias ou quando recebe te-
lefonemas e videochamadas. 
Para se distrair, gosta de fa-
zer contas, de jogar ao bingo 
ou à memória, de ir à fisio-
terapia, de dar passeios no 
espaço exterior do lar e de 
participar em várias ativida-
des tradicionais. Para a equi-
pa técnica, os momentos de 
maior desânimo têm sido os 
aniversários ou a comemora-

ção de dias especiais. Por sua 
vez, a Cristiana e a Daniela, 
duas bisnetas da dona Armé-
nia, afirmam ser muito com-
plicado estar longe da sua fa-
miliar e que o único contac-
to que têm tido é através de 
videochamadas e de visitas, 
mas com um vidro a sepa-
rá-las. Para elas, o momento 
mais difícil foi o Natal, quan-
do a bisavó teve de ficar iso-
lada num quarto. Contudo, 
“o amor consegue superar 
todas as barreiras” e, ape-

sar da distância, lembraram 
os momentos que passaram 
juntas e que tencionam re-
petir num futuro breve. Re-
ferem ainda que os mais ve-
lhos são importantes na vida 
dos mais novos e que têm um 
papel fundamental na cons-
trução do ser. “Devemos es-
timá-los e mimá-los, retri-
buindo o carinho que sempre 
nos deram”, enfatizam com 
gratidão.

Erica Guedes e
Cristiana Carreira, 12.º C

AEB é uma escola de acolhimento

As escolas de acolhi-
mento recebem os filhos 
de profissionais que tra-
balham na área da saúde, 
lares ou supermercados e 
também crianças cujas fa-
mílias não têm capacidade 
para lhes dar apoio. 

Gabriela, uma criança 
que frequenta a educação 
pré-escolar, e Leonor, alu-
na do 1.º ciclo, são duas 
irmãs que partilham con-
nosco a sua experiência. 
Ambas gostaram de estar 
na escola por diversas ra-
zões: “Estamos com me-
ninas crescidas, os pro-
fessores são muito simpá-
ticos, fomos muito bem 
recebidas pelas funcioná-
rias, brincámos e conhe-
cemos novos amigos”. A 
Leonor adianta que “as 
professoras esclareceram 
todas as dúvidas, quando 
estava a fazer os traba-
lhos”, e que, para o ano, 
virá para esta escola. Con-
fessa, também, que teve 
algum receio em se enga-
nar nos circuitos da escola 
que, ao contrário daquela 
que frequenta, a da Quin-
ta do Sobrado, é muito 
grande. Pensa que conse-
guiu aprender bem, mas, 

às vezes, quando estava 
a assistir às aulas, o com-
putador desligava-se. A 
Gabriela afirma ter gos-
tado das duas formas de 
aprender, aulas à distân-
cia e aulas na escola. A 
Leonor, apesar de ter gos-
tado de estar na escola de 
acolhimento, não esconde 
as muitas saudades que 
sentiu da sua professora 
Ana Cristina e das suas 
amigas.

Cármen Moreira, as-
sistente social e mãe das 
duas meninas, declara 
que “as escolas de aco-
lhimento são fundamen-
tais, na conjuntura atual, 
pois existem profissionais 
que não reúnem condições 
para ficarem em casa com 
crianças até aos 12 anos” 
e relata o seu caso pes-
soal: “Tanto eu como o 
meu marido temos profis-
sões consideradas essen-
ciais, eu na área da saú-
de e ele na área de bens 
de primeira necessidade, e 
não temos condições para 
deixar as crianças ao cui-
dado dos avós, tal como 
acontece em muitos ca-
sos”. Para esta encarrega-
da de educação, “é inques-

tionável o apoio que a es-
cola conseguiu dar, nesta 
altura tão difícil”, apesar 
de ter sentido “alguns re-
ceios, principalmente com 
a adaptação da Gabriela 
que tem apenas 5 anos”. 
Terá facilitado este pro-
cesso a preparação efe-
tuada com alguma antece-
dência e o facto de as duas 
irmãs poderem estar jun-
tas. “No primeiro dia, fui 
buscá-las mais cedo, para 
estar mais presente, mas, 
rapidamente, as minhas 
filhas disseram que, no 
dia seguinte, não era pre-
ciso. Percebi que, quando 
as ia deixar ou ia buscar, 
estavam contentes, pois, 
para além das aulas, tam-
bém realizavam ativida-
des lúdico-pedagógicas. 
A tranquilidade deste pro-
cesso só foi possível com o 
empenho e envolvimento 
de todos os profissionais 
afetos à escola, aos quais 
muito agradeço”, conclui.

Alexandra Carola e 
Beatriz São Pedro, 12.º C
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A máscara da vida

O nome “máscara” nun-
ca foi tão comum como 
agora e, por vezes, julga-
mos que serve apenas  para 
nos proteger da propaga-
ção de um vírus, no entan-
to, este objeto é percecio-
nado de formas diferentes 
por profissionais da área 
do teatro, da educação, da 
psicologia ou da medicina. 
Quais são, então, os vá-
rios tipos de máscara na 
vida? Segundo a professo-
ra de Português, Rosário 
Cunha, “ o mundo é um 
palco e todos nós, homens 
e mulheres, somos meros 
atores representando, ao 
longo da vida, vários pa-
péis. Na Grécia antiga, os 
atores usavam máscaras; 
no tempo de Shakespeare, 
os papéis femininos eram 
representados por rapazes 
e as mulheres, na plateia, 
é que usavam máscaras”. 
Para si, “a máscara está li-
gada ao faz de conta, à cria-
ção”, podendo ser boa ou 
má e prossegue com exem-
plos: “A má utilização da 
máscara advém dos precon-
ceitos sociais que sofremos 
quando nos queremos in-
tegrar num grupo e acaba-
mos por achar mais seguro 
colocarmos uma máscara. 
Colocamo-la para ocultar 
o medo de nos revelarmos, 
o medo de nós próprios e 
do que somos, o medo da 
não aceitação do outro… 

Quantas vezes colocamos a 
máscara da alegria quando 
o que sentimos é tristeza? 
Quantas vezes aceitamos 
ser e fazer aquilo que não 
queremos? Provavelmen-
te, a maioria das pessoas 
coloca a máscara do so-
cialmente correto. Quantas 
vezes colocamos a másca-
ra da indiferença, da hipo-
crisia, da mentira, sempre 
que olhamos o nosso se-
melhante com arrogância 
e superioridade? Possamos, 
no nosso papel de atores 
da vida, ir escolhendo as 
boas máscaras, pois são es-
tas que nos ajudam a cons-
truir um mundo melhor e 
mais justo.”

João Carvalho, professor 
de Filosofia, partilha tam-
bém desta opinião: “To-
dos nós somos atores e a 
escola da vida encarrega-
-se de, manhosamente, nos 
formar. O Homem é muito 
complexo e apresenta mui-
tas faces e, a cada face, aco-
moda sua máscara poten-
cial. Mas se a nossa forma 
de agir for efetivamente hu-
mana, surgirão as qualida-
des mais elevadas que nos 
integrarão, dignificarão e 
universalizarão perante os 
outros, em comunidade. 
Trata-se da expressão da 
excelência ética na ação hu-
mana.” Este professor afir-
ma, ainda, que a máscara 
pode ser ou não “uma bar-

reira para as emoções. Se as 
pessoas se regem pela apa-
rência e pela oportunidade, 
ou ainda  pela dependência 
ou obediência (qual másca-
ra da COVID), certamente 
que ela inibe a manifesta-
ção efetiva do seu ser, mas, 
quando cada um de nós as-
sume a realidade, o seu ser 
brota naturalmente e sem 
qualquer filtro ou barreira”. 

A atriz Rita Blanco ajuda-
-nos a compreender o senti-
do da máscara na área da 
representação. Começa por 
esclarecer que todas as per-
sonagens que faz têm tudo 
dela, é ela, no fundo, que as 
conduz e o que muda são 
somente as circunstâncias: 
“Quando construo uma 
personagem, vou à sua his-
tória, ao seu passado, de-
pois, ponho-me nessa situa-
ção. Como seria eu se tives-
se nascido em tal sítio, nas 
circunstâncias daquela pes-
soa?” Quando a persona-
gem ajuda a atriz a ser me-
lhor ser humano, esta tende 
a levar um pouco dela con-
sigo, mas, quando tal não 
acontece, “fica na caixinha 
das personagens” e a atriz 
volta “para casa mais des-
cansada”. 

Alice Santo, 10.º B

Ana Carolina  
Laranjeiro, 10.º C

Erica Guedes, 12.º C

   Prof.ª Rosário Cunha

  Prof. João Carvalho

  Atriz Rita Blanco  

Contexto de pandemia 
agudiza depressão 
juvenil e ansiedade

A adolescência é uma 
etapa do crescimento hu-
mano que decorre entre a 
infância e a idade adulta, 
na qual ocorrem transfor-
mações de caráter físico, 
social, cognitivo e emocio-
nal. O adolescente questio-
na-se sobre a sua identida-
de e existência, colocan-
do em causa o mundo dos 
adultos. 

De acordo com os psicó-
logos do AEB, Aida Rosa 
e Luís Simões, “o jovem 
procura sentir-se bem com 
o seu corpo e com as suas 
emoções e ser reconheci-
do pelas pessoas que são 

significativas na sua vida. 
Além disso, ambiciona 
uma maior autonomia, o 
que requer um maior es-
forço de adaptação a tudo 
o que o rodeia”. 

As problemáticas mais 
comuns entre os alunos do 
agrupamento são o insu-
cesso académico, relacio-
nado com a baixa autoes-
tima e a autoeficácia, bem 
como as dificuldades no 
controlo do comportamen-
to e na regulação emocio-
nal. Como contributo para 
esta instabilidade somam-
-se as preocupações com o 
futuro pessoal e profissio-

nal, o que, de acordo com 
os alunos entrevistados, 
causa uma enorme ansie-
dade, medo de não alcan-
çar os seus objetivos e de 
desiludir os que lhe são 
próximos. 

O contexto de pandemia 
veio agudizar a depressão 
juvenil e a ansiedade. A 
COVID-19 veio colocar 
em causa “a nossa saúde 
física e provocar um gran-
de sofrimento psicológico, 
que se evidencia no luto 
pela perda de pessoas que 
amamos, no isolamento 
físico de familiares e ami-
gos, na exigência de dinâ-
micas familiares alteradas, 
na constante preocupação, 
no medo emergente e na 
incerteza relativa ao fu-
turo”, referem os psicólo-
gos. Também as mudanças 
nos nossos hábitos diários 
“configuram riscos para a 
saúde psicológica e para o 
bem-estar, entre as quais, 
a diminuição da qualida-
de do sono e da ativida-
de física ou a exposição 
mais prolongada aos ecrãs 
e à internet, o que deixa 
os jovens mais vulneráveis 
ao cyberbullying e à de-
pendência cada vez maior 
dos jogos online”, prosse-
guem. Os alunos viram-
-se afastados dos amigos e 
da família, ficaram priva-
dos de atividades escolares 
e extraescolares, como as 
visitas de estudo e a As-
sociação de Estudantes, e 
confessam sentir-se frus-
trados pela baixa produti-
vidade e atenção nas aulas 
à distância.

Para que os adolescen-
tes possam recuperar dos 
impactos físicos, psicoló-
gicos e socioeconómicos 
da pandemia, os psicólo-
gos afirmam que se torna 
“premente investir, indivi-
dual e socialmente, na saú-
de psicológica e no bem-es-
tar, através da aposta em 
atividades de lazer e auto-
cuidado”.

Adriana Pereira  
e Cristiana Carreira, 12.º C

   Psicóloga Aida Rosa

   Psicólogo Luís Simões
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Projeto Academia de Líderes Ubuntu
Iniciado no presente ano 

letivo, mediante um proto-
colo de cooperação estabe-
lecido entre o IPAV (Insti-
tuto Padre António Vieira), 
o Município da Batalha e o 
AEB, este projeto marca um 
novo ciclo na nossa escola. 
Baseado na filosofia Ubun-
tu, que assenta em pilares 
como o autoconhecimento, 
a autoconfiança, a resiliên-
cia, a empatia e o serviço, tem 
como objetivo desenvolver a 
esperança na construção de 
um mundo mais justo, onde 
impere uma visão humanis-
ta e onde os jovens assumam 
um papel ativo na luta contra 
a intolerância, o racismo e a 
discriminação. 

Ubuntu significa “Eu sou 
porque tu és”, logo, a palavra 
remete para a ideia de cuidar 
do outro e também do plane-
ta. Esta linha orientadora da 
ação foi trabalhada por pro-
fessores que, respondendo ao 
desafio do nosso diretor, re-
ceberam formação por parte 
da equipa do IPAV.

A professora Guida Ro-
que, uma das participantes, 
destaca o entusiasmo de to-
dos “embarcando na aventu-
ra e levando como bagagem 
os receios e expetativas pró-
prios de quem navega pela 
primeira vez”. E prossegue: 
“A primeira viagem foi até 
Tomar, onde aportámos e 
fomos muitíssimo bem rece-
bidos pela escola e pela equi-
pa. A segunda conduziu-nos 
à nossa própria casa para re-
cebermos os colegas de Ou-
rém, de Tomar e do IPAV, 
representado nas pessoas do 
Dr. Rui Marques, Sara Mar-
tins e Ana Ramos”. 

Após dias de trabalho e 
grandes emoções, os profes-
sores envergaram as t-shirts 
da organização e ganharam 
o estatuto de líderes Ubun-
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Eu vou conseguir!

Sou a Matilde, tenho 16 
anos e estou no 10.º ano do 
curso de Turismo. É o meu 
primeiro ano no AEB e estou 
a gostar muito, pois fui muito 
bem acolhida.

Uma característica minha? 
Sou sorridente… porque sou 
FELIZ!

Olhar para a Natureza, 
respirar ar puro, sentir o chei-
ro das flores e do mar… dei-

xa-me feliz!
Viajar, passear com a mi-

nha família, ir jantar fora, co-
mer arroz de feijão, cozinhar 
com a ajuda da minha famí-
lia e depois sentarmo-nos à 
mesa… deixa-me feliz!

Estar na escola, trabalhar 
com as professoras e as au-
xiliares, ter amigos… deixa-
-me feliz!

A arte deixa-me feliz!

Mas ainda há mais coisas 
que eu quero fazer e que me 
vão deixar ainda mais feliz: 
aprender a andar de bicicle-
ta para ter a sensação de li-
berdade e aprender a ler me-
lhor… E sabem uma coisa? 
Eu vou conseguir!

Matilde Marques, 10.º F

Projeto Ético “Penso Logo Cuido” 
Recolha Solidária de Tampinhas de Plástico

De 25 a 28 de maio, será 
efetuada a recolha de tam-
pinhas de plástico para fins 
solidários. Continua a guar-
dá-las e, na data definida, 
entrega-as na escola-sede do 
nosso agrupamento. Estás a 
ajudar alguém que precisa. 
Já entregámos, a instituições 
ou a pessoas carenciadas, 
11 cadeiras de rodas e mui-

tos conjuntos de canadianas.
Louvamos e agradecemos 

a persistência de todos os 
que, cada vez mais, partici-
pam e nos ajudam a ajudar. 
Aguardamos a tua entrega! 

Prof. João Carvalho,
coordenador do grupo de 

Filosofia e coordenador do 
projeto

tu, prontos a viver uma ex-
periência completamente di-
ferente daquelas a que esta-
vam habituados em contexto 
escolar, estreitando laços e 
impulsionando a  criação de 
pontes.

A mesma professora acres-
centa: “Consideramos que a 
formação dos nossos alunos, 
embora já muito diferente 
da de outros tempos, neces-
sita que se lhe ajuste, conti-
nuamente, uma nova paleta 
de cores. É preciso investir 
na sua formação, fazer cres-
cer bons e responsáveis ci-
dadãos, muni-los de compe-
tências e princípios que lhes 
proporcionem compreender 
o mundo, que os ajudem na 
busca de soluções e os colo-
quem, se possível, no cami-
nho de um progresso susten-
tável, pessoal e socialmente.  
Pensamos que se abriram ca-
minhos para novas formas de 
estar e trabalhar emoções, 
ajudando a lapidar persona-
lidades e a fomentar o res-
peito por si próprios e pelos 
outros”. 

**************

A semana Ubuntu, que le-

vou os alunos até à Biblioteca 
Municipal e ao Mosteiro da 
Batalha, deixou no 11.º A e 
na turma E dos cursos pro-
fissionais de TGPSI e de Téc-
nico de Turismo a vontade de 
partilhar as suas vivências.

**************

Matilde Valente (11.ºA) 
confidencia: “Quando ouvi 
a palavra Ubuntu, achei-a 
engraçada, embora um pou-
co estranha de soletrar, mas, 
após uma semana de apren-
dizagens e interação, estava 
rendida. Não se tratou de um 
conjunto de palestras aborre-
cidas, mas sim de uma abor-
dagem interativa muito bem 
pensada e orientada. A fi-
losofia Ubuntu foca-se es-
sencialmente no crescimen-
to pessoal, nunca deixando 
de parte as pessoas que nos 
rodeiam, pois nada acontece 
isoladamente e todas as nos-
sas ações têm consequências 
noutras pessoas. Nunca pen-
sei que esta temática fosse 
abordada na escola nem nes-
tes moldes. Todos sabemos 
que, para alguns, e principal-
mente no ensino secundário, 
o que interessa são sobretu-

Matilde Marques
10.º F

do as médias. A entrega e a 
partilha desvendaram aspe-
tos, características, posturas 
e histórias que, provavelmen-
te, não seriam reveladas no 
nosso quotidiano escolar”.

**************

Por sua vez, Leonardo San-
tos, da mesma turma, con-
fessa que, se no início, pen-
sou ser mais uma tentativa 
da escola para ajudar os alu-
nos a focarem-se nos estu-
dos, no final, a formação que 
recebeu fê-lo mudar de opi-

nião, verificando que a fi-
losofia Ubuntu o ensinou a 
“ser mais positivo” e a não 
se “deixar cair pelas adversi-
dades da vida”, aprendendo 
a “ter mais confiança” em si 
próprio e nas suas qualida-
des. “A vida académica não 
é a única coisa que importa, 
claro que é importante, mas 
a nossa vida não é só isso”, 
declara. Para este aluno, a 
experiência também benefi-
ciou o relacionamento entre 
colegas e o projeto mostrou-
-lhe que “não devemos julgar 
uma pessoa pela sua postura, 
porque não sabemos o que a 
fez ser daquela maneira”.

**************

As colegas Margarida 
Gil e Matilde Brito desta-
caram as pesquisas que, 
inicialmente, fizeram na 
Internet para perceberem 
melhor a filosofia que des-
pertava o seu entusiasmo e 
declararam: “Este projeto 
parecia algo ‘fora da caixa’ 
e só quando o incorporá-
mos compreendemos a sua 
importância. Enfrentámos 
dificuldades e vivemos ex-
periências que nos torna-

ram mais fortes emocio-
nalmente. Foram-nos pro-
postas várias dinâmicas 
que nos fizeram olhar para 
o mundo com outros olhos 
e descobrir que podíamos 
cooperar com a socieda-
de. Como turma, sem dú-
vida que as atividades nos 
uniram e nos fizeram pen-
sar mais no próximo, for-
tificando as relações que 
tínhamos com os nossos 
colegas e com os nossos 
professores”.

No mesmo sentido vão 
as palavras de Leonor An-
tunes e Joana Nogueira, 
alunas do curso profissio-
nal: “As atividades desen-
volvidas levaram-nos a 
conhecer melhor nós pró-
prias e os outros. Vimos 
colegas que, em contexto 
de sala de aula, dificilmen-
te partilhariam as vivên-
cias que partilharam ali 
com todos”.

Todos os alunos referi-
ram a superação de expe-
tativas e o orgulho de per-
tencerem a esta família que 
já deixou marcas muito po-
sitivas nas suas vidas.

Prof.ª Guida Roque
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Alô, Alô, é da Faculdade...
Francisco Bento é aluno de 
mestrado de Matemática, 
na Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa. 
Ana Beatriz está a finalizar 
o mestrado em Engenha-
ria Eletrotécnica e de Com-
putadores, no Instituto Su-
perior Técnico (IST). Ambos 
frequentaram o AEB e dele 
guardam boas recordações. 

Como tem sido a tua expe-
riência universitária? O que 
representa para ti?

Francisco  Inicialmente, 
foi um pouco complicado 
adaptar-me à vida univer-
sitária. A faculdade exige 
muito mais estudo. Por ou-
tro lado, também conheci 
pessoas completamente dife-
rentes, com vivências distin-
tas das minhas, e isso fez-me 
crescer a nível pessoal. O mes-
trado, em particular, permi-
tiu-me ver a matemática e a 
ciência de forma muito dife-
rente, visão global vedada às 
pessoas de fora, incluindo os 

alunos de licenciatura. Exis-
te uma grande disparidade 
entre mestrado e licenciatu-
ra. O mestrado é muito mais 
exigente, é como uma “ram-
pa de lançamento” para a in-
vestigação, e permite assistir 
a encontros de matemáticos, 
cujo objetivo é apresentar e 
discutir novos resultados. 

Ana Beatriz Comecei por 
entrar em Engenharia Ele-
trotécnica e de Computa-
dores, na Universidade de 
Coimbra. Depois, pedi 
transferência para o Insti-
tuto Politécnico de Leiria 
(IPL), onde completei a mi-
nha licenciatura no mesmo 
curso. Por fim, decidi rea-
lizar o meu sonho e entrei 
no Instituto Superior Técni-
co. Na cidade dos estudan-
tes, apenas desfrutei da ex-
periência académica de um 
ano, no IPL, entrei para o ór-
gão representante dos estu-
dantes do curso, responsável 
pela organização de todas as 
atividades, desde as jornadas 

Francisco Bento Ana Beatriz

de Engenharia Eletrotécnica 
ao Dia do Eletrão, incluin-
do atividades sociais. Esta 
foi uma experiência que me 
permitiu desenvolver capa-
cidades e competências mui-
to importantes para a vida 
universitária, mas principal-
mente para a vida profissio-
nal. Já no IST, inscrevi-me 
no Técnico Solar Boat, um 
projeto universitário respon-
sável pela construção de bar-
cos movidos exclusivamente 
a energias renováveis. Trata-
-se de um projeto inovador, 
“superdesafiante”, que, em 
equipa, nos possibilita pôr 
em prática o que aprende-
mos nas unidades curricu-
lares. 

O que pretendes fazer no 
futuro? Como é que a tua 
profissão pode ser impor-
tante na sociedade?

Francisco  Ainda estou in-
deciso entre uma carreira 
profissional, ligada à apli-
cação e desenvolvimento de 
modelos matemáticos e in-
teligência artificial, e uma 
carreira académica. Na pri-
meira opção, o meu trabalho 
poderá ser aplicado em em-
presas de tecnologia, segura-
doras ou bancos, de forma a 
melhorar os seus produtos. 

Ana Beatriz Tento não 
pensar muito nisso e focar-
-me no que ainda falta fazer 
para chegar lá. Mas confesso 
que, em cima da mesa, estão 
várias possibilidades: seguir 
a investigação, relacionada 
com a área da saúde, traba-
lhar na área de automação 
e robótica ou ser professora 
universitária. Qualquer uma 

destas profissões tem dado 
um grande contributo para a 
sociedade, pois a engenharia 
eletrotécnica está na base da 
maioria das coisas que utili-
zamos no dia a dia, como por 
exemplo, no diagnóstico de 
cancro ou de AVC, no con-
trolo de robôs, tapetes rolan-
tes nas fábricas… A carreira 
docente, formar e ajudar os 
futuros engenheiros do nos-
so país, é, sem dúvida, uma 
tarefa desafiante e muito re-
compensadora.

Para ti, quais foram os mo-
mentos mais marcantes no 
AEB?

Francisco  Todos os mo-
mentos acabaram por ser 
importantes porque me aju-
daram a ser quem sou. No 
entanto, ressalto as amiza-
des que fiz e os bons profes-
sores que encontrei, espe-
cialmente o professor de ma-
temática, Nuno Bernardino, 
que me acompanhou desde 
o 7.º ano e que foi muito im-
portante para o desenvolvi-
mento do meu gosto por esta 
área. Ser o primeiro cronista 
do jornal Alfabeto foi tam-
bém, claramente, algo muito 
marcante.

Ana Beatriz Houve vá-
rios momentos marcantes, 
mas o primeiro que me vem 
à cabeça é a participação 
no DN Escolas. Todas as 
etapas do concurso foram 
fantásticas, porém, a vinda 
do atual Presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo de 
Sousa, à nossa escola foi um 
dia memorável. Passámos 
horas a preparar perguntas, 
discursos de boas-vindas, 

discursos de despedida… 
As partes mais incríveis de 
dias como este acontecem 
nos bastidores. Matámo-
-nos a trabalhar! Não pen-
sem que as cadeiras, os so-
fás, a carpete e as mesas 
apareceram lá sozinhos. 
Recordo várias vezes aque-
le dia com a minha grande 
amiga Ana Carolina Silva e 
como tínhamos razão acer-
ca do Professor se tornar, 
um dia, Presidente da Repú-
blica. Aproveito para deixar 
um grande agradecimento 
a todos os que tornaram 
aquele dia possível, em es-
pecial, à professora Fátima 
Gaspar que tanto se dedi-
cou ao evento. 

Que conselho darias a 
quem está no ensino secun-
dário e pretende frequentar 
o ensino superior?

Francisco  É importante 
perceberem aquilo de que 
gostam e tentar conciliar 
esse gosto às futuras saídas 

profissionais. Quando es-
colherem um curso, certifi-
quem-se de que é uma área 
geral, de forma a não en-
curtarem o número de saí-
das profissionais que podem 
vir a ter.

Ana Beatriz Deem sem-
pre o vosso melhor, seja no 
secundário, no superior ou 
na vossa vida pessoal. Mes-
mo que não alcancem de 
imediato o que pretendem, 
acreditem, um dia consegui-
rão. Eu sei que se vivem três 
anos a lutar por uma média 
“decente”, mas também há 
outras coisas importantes. 
Aproveitem para participar 
em atividades extracurricu-
lares, concursos… tudo o 
que gostem e vos interesse. 
Estão, simultaneamente, a 
desenvolver todas as vossas 
capacidades e é isso que vos 
tornará distintos. 

Bruna Vala e Laura 
Bento, 12.º C

Nunca desistam dos vossos sonhos
O meu nome é Simão Silva, 

tenho 22 anos, sou natural 
de Leiria e frequentei o AEB 
desde o início até ao fim da 
minha escolaridade. Nunca 
fui muito adepto dos estudos 
até ao momento em que me 
foi dada a possibilidade de 
frequentar o curso vocacio-
nal de vitrinismo (criador de 
montras). Na altura, pensei 
ser a melhor opção para con-
seguir completar o 12.º ano. 

O curso tinha a duração 
de dois anos e possibilitava-

-nos a frequência semestral 
de estágios em empresas da 
região, contudo, como não 
me via a “fazer montras“, 
expliquei a situação aos meus 
professores que, de imediato, 
me apoiaram e ajudaram a 
procurar soluções. Foi desta 
forma que consegui fazer os 
estágios em áreas diferentes 
das do curso, tendo encontra-
do a minha vocação, a mecâ-
nica, paixão que, ainda hoje, 
se mantém.

Concluí o curso e comecei 

a trabalhar numa empresa 
em Porto de Mós (Constru-
ções Pragosa) como apren-
diz de mecânico de camiões 
e de máquinas de constru-
ção. Muito recentemente fi-
quei como responsável de ofi-
cina. As responsabilidades 
agora são outras, começa-
ram as “noites sem dormir”, 
mas penso estar à altura do 
desafio. 

A vós, estudantes da mi-
nha escola, dou como con-
selho nunca desistirem dos 

vossos sonhos. Se ficarem in-
decisos, falem com os vos-
sos professores, pois, de-
certo, irão encontrar ajudas 
preciosas. Acreditem que até 
os “ralhetes” da professora 
Guida Roque e do professor 
Sérgio Barroso foram mui-
to úteis, assim como o facto 
de nunca terem desistido de 
mim. Obrigado, ainda, a to-
dos os outros professores que 
me apoiaram e me propor-
cionaram diferentes oportu-
nidades.
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“A memória não prescreve  
e a gratidão não prescreve”

Este foi o mote que me 
lançaram para inaugurar o 
novo espaço do Jornal Al-
fabeto, no qual se pretende 
recordar momentos marcan-
tes da vida do AEB ao longo 
dos seus mais de 30 anos. A 
escola é a memória em cres-
cimento, é o tempo e o espa-
ço que abrem o futuro.

Começo com a palavra 
gratidão. Gratidão é a me-
mória que não prescreve. 
As memórias que tenho do 
AEB revelam não só o re-
conhecimento pelo traba-
lho de todos os professores 
e de todos os funcionários 
como também a força das 
relações que estabeleci com 
eles e com os meus colegas. 
Acredito que os nossos pro-
fessores serão Os Professores 
para toda a vida.

Entre todas as memórias, 
uma das mais marcantes foi 
o projeto DN Escolas, que 
culminou com a visita do 
atual Presidente da Repúbli-
ca, Professor Marcelo Rebelo 
de Sousa, no dia 9 de março 
de 2012. Curiosamente, esta 
seria a data em que o Pro-
fessor tomaria posse, qua-
tro anos depois, para o seu 
primeiro mandato e, nove 
anos depois, para o segun-
do. Recordo o nervosismo, 
mas também a força de von-

tade! Uma eliminatória tinha 
sido ultrapassada e confiáva-
mos no tema que defendía-
mos: “Comprar português”. 
Sabíamos que haveria uma 
razão para o Professor vir à 
nossa escola, só podia ter vis-
to potencial no trabalho que 
tínhamos feito e, mais impor-
tante ainda, no que podería-
mos fazer daí em diante. O 
desafio exigia compromisso 
e responsabilidade e era dis-
so que estava à espera o nos-
so futuro.

Quem era esta equipa? Um 
punhado de amigos, entre 
eles a Ana Beatriz, o Bernar-
do, a Carolina, o Gil e eu, 
orientados pela professora 
Fátima Gaspar que, ao lon-
go do projeto, testou a nos-
sa autonomia, criatividade 
e capacidade de entusiasmar 
as pessoas à nossa volta. Em 
equipa, planeámos as tare-
fas de todos e definimos uma 
forma de trabalho em que 
cada um pudesse desenvolver 
novas capacidades através da 
colaboração com os restantes 
nas suas áreas de maior inte-
resse ou facilidade.

De repente, quando todos 
já estávamos em polvoro-
sa no polivalente da esco-
la, chegou o Professor, não 
havendo mais tempo para 
indefinições. Já não éramos 

apenas uma equipa unida, 
éramos toda a escola. O ago-
ra era o tudo que iria fazer 
parte da memória futura.

Lembro a síntese final do 
Professor: “Foi sensacional! 
Mais de 300 jovens e pro-
fessores, mais de três horas, 
a debaterem tudo sobre a 
marca Portugal, a crise, as 
saídas, a escola, o desempre-
go e as perspetivas de futuro, 
as médias e o seu papel. Tudo 
muito bem organizado, mas 
com uma dose de improviso 
e de inesperado que enrique-
ceu uma tarde inesquecível 
na Batalha. Parabéns ao DN 
e à escola nossa anfitriã!”

Se esta memória está tão 
presente, terá sido graças à 
forma como toda a escola 
vibrou com aquele momen-
to e se entregou de braços 
abertos ao nosso convida-
do. Ainda hoje acredito no 
entusiasmo como força mo-
triz e na importância de mo-
vimentos conjuntos. E como 
compreendo as palavras de 
Valter Hugo Mãe: “A be-
leza da lagoa é sempre al-
guém. Porque a beleza da 
lagoa só acontece porque a 
posso partilhar”.

Ana Carolina Rebelo 
Silva, consultora financeira, 

na KPMG
Tertúlia Literária Online

O Centro Qualifica do 
AEB desde janeiro de 2020 
que faz parte da Rede Nacio-
nal de Centros «Ler+ Qua-
lifica», lançados pelo Plano 
Nacional de Leitura (PNL). 
Esse título foi-nos atribuído 
na sequência de uma candi-
datura com o projeto “Ler 
PRA Vida”, na qual assu-
mimos o compromisso de 
promover a leitura, a escrita 
e a literacia junto da popu-
lação adulta. 

Neste âmbito, foi realiza-
da uma Tertúlia Literária 
Online, que juntou alguns 
dos nossos adultos em pro-
cesso de RVCC, formandos 
do Curso de Português Lín-
gua de Acolhimento (PLA) 

e jovens estudantes do 10º 
ano da nossa escola. Tive-
mos ainda uma escritora e 
uma cantora, que muitos nos 
honraram e emocionaram.

Além da Tertúlia, foi tam-
bém construído um Mural, 
na ferramenta Padlet, onde 
alguns dos participantes e 
alunos dos 10.º e 11.º anos 
deixaram o registo ou a gra-
vação das citações dos auto-
res por si selecionados, fa-
zendo tributo à respetiva lín-
gua materna, que poderá ser 
visitado em: https://padlet.
com/pad2309/Tertulia_Li-
teraria. 

 A aluna Ana Leonor do 
10.º B participou no evento 
que considerou muito inte-

ressante: “Ao ouvir textos e 
manifestações culturais de 
outros países, foi como se es-
tivessem a partilhar connos-
co uma parte da sua origem 
e, apesar de ter sido realiza-
do online, senti que todas as 
nacionalidades presentes se 
uniram e que os cidadãos es-
trangeiros sentiram também 
que tinham conseguido pas-
sar-nos a mensagem através 
do ritmo da língua e da sua 
expressão, mesmo sem ser 
traduzido.” Referiu, ainda, 
que foi uma oportunidade 
para conhecer autores por-
tugueses e textos muito in-
teressantes.

Ana Leonor, 10.º C

AMI nas escolas: promoção da integração 
e inclusão social das crianças e jovens

A delegação do centro da 
AMI (Assistência Médica 
Internacional) manifestou 
disponibilidade para cola-
borar com as escolas. Nesse 
sentido, procurámos conhe-
cer melhor a organização, 
pensando no agendamento 
de um encontro que permi-
tisse aprofundar os conheci-
mentos sobre vários temas, 
nomeadamente o volunta-
riado.

Judite Batista referiu que 
os objetivos desta ONG 
(Organização Não Gover-
namental), que representa, 
“estão direcionados para as 
crianças e jovens e visam a 
tomada de consciência e a 
promoção da sua integra-
ção e inclusão, prevenindo 
situações de exclusão social 
e marginalização”. Entre os 
vários projetos, merecem 
destaque o Prémio Linka-te 
aos Outros, destinado a jo-
vens do 7.º ao 12.º ano, os 
espaços #iAMIn (acesso a 
computador e internet), os 
espaços EPES (Espaço de 
Prevenção da Exclusão So-
cial) e o Fundo de Apoio a 
Estudantes Universitários. 
Também ficámos a saber 
que, para ser voluntário 
AMI, basta ter vontade de 
ajudar e preencher a ficha de 
voluntário online: https://
ami.org.pt/como-ajudar/vo-
luntariado. A mesma repre-
sentante sublinhou que “os 
voluntários são uma mais-
-valia, pois, ao assumirem 
um compromisso, transfor-

marão boas intenções em 
boas ações”. 

No tocante ao impacto da 
pandemia nos projetos e em 
quem os desenvolve, refe-
riu que, “a nível internacio-
nal, houve uma realocação 
de apoios financeiros e do 
apoio dado aos parceiros lo-
cais para permitir que a aju-
da continue a chegar às po-
pulações mais vulneráveis; a 
nível nacional, verificou-se 
um aumento dos pedidos 
de apoio nos Centros Por-
ta AMIga”. Por fim, salien-
tou que “o contacto da AMI 
com os jovens é muito im-

portante e tem consequên-
cias na mudança positiva de 
comportamentos, pois, atra-
vés de sessões realizadas nas 
escolas, os jovens são infor-
mados e sensibilizados para 
as questões da pobreza, da 
desigualdade entre países e 
da importância do alcan-
ce dos ODS (Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentá-
vel)”. Esperamos a oportu-
nidade de termos a AMI na 
nossa escola.

Ana Carolina Laranjei-
ro, Ana Leonor Amado e 

Helena Gregório, 10.º C


