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 Esperemos que este número do jornal 

seja, por tudo isso, do agrado de quan-

tos o folhearem ou lerem.  

 Esperemos também que os diversos 

membros desta vasta comunidade que é 

a Escola Básica Integrada da Praia da 

Vitória possam olhar para o jornal e ver 

nele refletidos os múltiplos consegui-

mentos que educandos, auxiliares, pro-

fessores, encarregados de educação, 

demais braços da estrutura e orgânica 

levaram a cabo.  

 Pela nossa parte fazemos votos de 

que as férias permitam um descanso 

salutar para todos e que nos voltemos a 

encontrar no próximo número com 

mais maravilhas, com novos encanta-

mentos, com diferentes alegrias. Até lá. 

 Boas festas. 

Carlos Bessa 

Coordenador do jornal 

 Do Outono ao Natal os meses corre-

ram depressa. Matérias novas, novos 

amigos, outras experiências e desco-

bertas, alegrias intensas, às vezes coi-

sas que correram menos bem… O dia a 

dia de uma escola é feito de muitas 

aventuras.  

 E aventuras é mesmo a palavra cer-

ta, não se trata de um devaneio retóri-

co. Porque a aprendizagem se faz com 

uma multiplicidade de fatores que os 

diferentes discursos públicos sobre a 

escola tendem a fazer esquecer.  

 Assim, aqui damos notícia de ima-

gens, eventos, atividades e demais 

dinâmicas que caracterizaram a nossa 

escola durante o primeiro período. Ati-

vidades que envolveram diferentes fai-

xas etárias, diferentes públicos, dife-

rentes turmas, pessoas com perspeti-

vas distintas e que vão do intelecto ao 

físico, da cultura às artes, do conheci-

mento aos conteúdos, do empenho ao 

diletantismo.  

EDITORIAL 

Os textos são da responsabilidade dos seus autores 
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N A R O TA  

DO  SER 
Rodolfo Franca 

 
Presidente do 

Conselho Executivo da 
EBI da Praia da Vitória  

S 
em grande margem de erro, que é de excelência que se trata, a 

palavra acertada: obrigado! A cada um dos contributos, do 

maior ao mais singelo, impõe-se um sincero e sentido obriga-

do. Nada mais nobre do que o esforço de todos por um hori-

zonte de paz e prosperidade, nada mais nobre do que esta luta empenhada 

em abrir um futuro mais claro e mais amplo.  

 A missão é de todos. E a escola, este enorme navio, nas rotas que traça, 

lidera o futuro, transportando-nos a todos ao vindouro horizonte. Mas 

traçar uma rota não é riscar uma linha. Traçar uma rota é conhecer um 

caminho que saibamos levar ao melhor horizonte. E qual o caminho? O 

de crescermos por dentro, o de crescermos em profundidade, o de mais 

crescermos em virtudes humanas do que em aparência ou forma. Eis o 
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caminho. 

 Investamos no ser, no ser verdadeiro, no autêntico interesse de sem-

pre mais aprender. Apostemos na vida e no seu enriquecimento cultu-

ral, de permanente aprendizagem, de aprofundamento constante da 

perceção e conhecimento do mundo.  

 A responsabilidade de uma escola é hoje enorme. A escola de hoje, 

no seu sentido mais lato, assume sérias responsabilidades muito além 

do ensino. A escola de hoje, obrigatória e integradora é, na verdade, 

um pilar estruturante do tecido social.  

 É hoje um complemento muito forte de cada lar, bastando até, infe-

lizmente, muito pouco para que, em dramáticas situações de ausência 
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de estrutura ou ambiente familiar, a escola seja mesmo a casa que pro-

tege, que senta à mesa, que disciplina ou que, por outro lado, valoriza 

e premeia.  

 Estimados alunos, hoje premiados pelo seu valor ou excelência: 

obrigado, um sincero obrigado. Em cada um dos simbólicos prémios 

hoje entregues, em cada aluno feliz, em cada família orgulhosa, reside 

uma escola realizada no mais intimo sentimento de quem nela investe 

o seu esforço diário. 

 Parabéns à organização, aos Pais e Encarregados de Educação, à 

escola, professores e funcionários, e muito especialmente endereço os 

meus mais sinceros parabéns a estes ilustres alunos, que tanto nos 

honram e nos enchem de orgulho! O meu muito obrigado a todos! 

 

N A  R O T A   
D O  S E R  

Nota: Este texto foi lido na cerimónia de prémios de mérito, levada a cabo pelo Assembleia de Escola 
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Professora 
JACINTA FONSECA 
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EUROPEAN QUALITY LABEL 
PROFESSORA PAULA MATOS 

CATIVAR COM LEITURAS: O PRINCÍPIO QUE VIVE NA BIBLIOTECA  

Parabéns! A sua escola foi distinguida com o Selo Europeu de Quali-

dade pelo excelente trabalho do projeto eTwinning "Cautivar con 

lecturas: El Principito que vive en la Biblioteca". Isto significa que o 

seu trabalho, o dos alunos e a sua escola obtiveram um reconheci-

mento ao mais alto nível europeu. 

 

Por isso, vai  receber um certificado, que pode publicar na página 

Web ou colocá-lo em local de relevo na sua escola. O seu projeto 

será também divulgado numa área especial no Portal Euro-

peu www.etwinning.net. 

 

Apresento mais uma vez felicitações por este grande sucesso e 

espero que nos possamos encontrar durante este ano num dos 

eventos eTwinning. 

 

Com cordiais saudações, 

eTwinning Team  

 

O projeto acima referido foi trabalhado pelas turmas Despiste e Orientação 

Vocacional e Ocupacional com as professoras Paula Matos e Rosa Medeiros 

em parceria com a professora Susana Vázquez da escola - CEIP Virxe do 

Portal, Sobrado, Espanha. 

http://www.etwinning.net/


Pisca de Gente |9 

 Na semana de 7 a 12 de outubro, realizou-se 

na EBI 1,2,3 /  JI Francisco Ornelas da Câmara, 

no âmbito do Programa COMENIUS, o 3º 

encontro do Projeto “ Be 

Smart Save Money” .  

 Este projeto tem como 

objetivo aprender a dar 

um uso responsável a 

todo o tipo de recursos, 

especialmente os finan-

ceiro. Está a ser desenvol-

vido pelas turmas Despis-

te e Orientação Vocacio-

nal e Ocupacional. 

 No referido encontro 

participaram 23 professo-

res dos seguintes países: 

Alemanha, Itália, Bulgária, Inglaterra, Irlanda, 

Hungria, Eslovénia e Portugal. 
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TÉCNICAS DE 
PINTORES FAMOSOS Professora 

HELENA LOURO 

O  pontilhismo, é uma técnica 

de pintura, saída do movimen-

to impressionista, em que peque-

nas manchas ou pontos de cor provocam, pela jus-

taposição, uma mistura ótica nos olhos do observa-

dor . Esta técnica foi criada na França, com grande 

impulso de Georges Seurat e Paul Signac, em mea-

dos do século XIX.  

 

Para a pintura com linhas, é necessário, elaborar o 

desenho que posteriormente vamos pintar e esco-

lher, de seguida, as cores a utilizar. Feito isto, 

vamos pintar a traço; interessa escolher marcado-

res de ponta fina. Por fim, basta traçar linhas 

de diferentes cores sobre as superfícies que quere-

mos pintadas. 

 

As canetas de feltro ou marcadores 

foram desenvolvidos nos anos 60 pelos Japoneses. 

As primeiras estavam unicamente disponíveis em 

preto, mas atualmente existem numa vasta gama 

de cores. A tinta que têm no seu interior é normal-

mente feita a partir de pigmentos misturados 

numa solução de álcool.    

 

O lápis de cor é um material relativamente recen-

te. Os lápis são feitos a partir de uma mistura de 

talco e substâncias corantes. A boa qualidade de 

um lápis de cor é fundamental para o êxito de um 

trabalho. Bem utilizados podem produzir trabalhos 

notáveis. 
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INTERNACIONAL 
DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA  
Turmas  

EB1/JI  
DE SANTA RITA 

 
  

Explicação das actividades pela 

docente Manuela Coelho 

Encaixe de peças sensibilidade 

das mãos 

Língua Gestual 

 
 

 

Percurso do Invisual Prova e cheiro de alimentos Percurso de cadeira de rodas 

 
 

 

Percurso com canadianas Invisual Visionamento dos vídeos 

   

Atividade com a Pré  Atividade com a pré Avaliação das actividades pelos 

alunos 



FRASES SOBRE AS IMAGENS 
 

Turma do Docente Titular Bruno Melo  
EB1/JI De Santa Rita 4º ano 

 

 
Escolhi a imagem 3 porque achei bonito uma 
menina com deficiência e as outras não. Ela pôde 
participar no espectáculo com as outras. (Nicole 
Rodrigues) 
 

 

 

Eu escolhi a imagem porque acho que as famílias 
podem ficar juntas mesmo tendo uma pessoa com 
deficiência. Isto é família de verdade. (Érica San-
tos) 

 

 

 
A minha imagem é a nove. Se um menino da famí-
lia tiver uma deficiência não vamos deixar de estar 
com ele. (Natacha Cabral) 

 

 

 
Eu escolhi a imagem um porque tem patinhos pre-
tos que estão a brincar e o patinho amarelo quer 
brincar e eles não aceitam porque ele é amarelo. 
(Renato Meneses) 

 

 

 
Eu escolhi a imagem 5 porque a menina não con-
segue andar e nem namorar. Só consegue falar 
com ele. (Leandro Andrade) 

 

 

 
Eu escolhi a imagem 8 porque essa pessoa não 
ouve e precisa de gestos para perceber. (Gabriela 
Machado). 

 

 

 

Pisca de Gente |13 

 
Turma do Docente Titular Eloísa Sousa   

EB1/JI De Santa Rita 2º e 3º ano 

 
Foto nº 1 – os pintos pretos são diferentes do ama-
relo. O amarelo pode ter uma deficiência ele não 
consegue subir para o passeio como os outros. Tal-
vez o amarelo seja cego. 
Os pintos pretos estão a gozar do pinto amarelo só 
porque é diferente. 
 
Foto nº 2 – O senhor não pode descer as escadas 
com cadeira de rodas. 
O senhor tem de ter uma rampa para descer. 
 
Foto nº 3 Uma bailarina tem cadeira de rodas e não 
pode dançar, mas pode dançar com os braços. 
 
Foto nº 4 – O senhor não pode estacionar no lugar 
porque não tem uma deficiência. 
O senhor do carro amarelo não respeitou as regras 
da polícia. 
 
Foto nº 5 – São dois namorados, os dois estão a 
conversar e a senhora está a contar uma coisa gra-
ve que lhe aconteceu, ela está a desabafar  com o 
senhos. 
Está a pedir ajuda, para ajudar a descer qualquer 
coisa. 
 
Foto nº 6 – A menina está a ser ajudada. 
A menina tem uma deficiência porque teve um aci-
dente. 
 
Foto nº 7 – Uma pessoa cega está a tentar ler atra-
vés dos pontinhos. 
 
Foto nº 8 – Uma pessoa que não consegue ouvir. 
 
Foto nº 9 – Os meninos estão todos juntos. O de 
cadeira de rodas é ajudado pelos outros. 
 
Foto nº 10 – O casal estava com medo de ter um 
filho porque podia nascer deficiente. 
Um casal, só a mãe tem deficiência. 
O bebé nasceu e os pais estão felizes porque ele 
não tem deficiência, mas o pai é deficiente. 
 A mãe tem uma deficiência que é a da visão. 



Os textos foram realizados pelos alunos da Turma 

5º E, no âmbito da comemoração do Dia do Cida-

dão Portador de Deficiência. Contêm considera-

ções acerca da deficiência após a visualização de 

vídeos e imagens alusivas ao tema. 

Atividade realizada na disciplina de Português 

dinamizada pelas professoras Noélia Horta e Paula 

Sousa.  

 

A cegueira 

A cegueira impede-nos de ver. 

Algumas pessoas que têm essa doença nascem já 

com ela. Muitas dessas pessoas têm um cão para 

lhes indicar o caminho. 

Essas pessoas conseguem fazer tudo o que nos 

fazemos porque têm a audição, o tato e o olfato 

mais desenvolvidos. 

Os invisuais têm um tato muito bom que lhes per-

mite ler apenas tocando no papel. Têm uma audi-

ção excelente que lhes permite ouvir sons muito 

altos e muito baixos. 

Francisco Silva  

 

Dia Internacional da Diferença 

A senhora professora Paula esteve a pôr vídeos e 

fotografias sobre várias deficiências. 

A que mais me comoveu foi a imagem número 

dez. Era uma senhora com um problema chamado 

Trissomia 21. Ela tinha marido e o seu filho. 

A Trissomia 21 dá menos idade às pessoas como 

por exemplo, a uma pessoa com 22 anos dá-se 13 

anos. É impressionante… ela tinha família! 
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Nós nunca devemos deixar as pessoas com proble-

mas para trás porque também fazem parte do nos-

so mundo. 

Às vezes as pessoas com problemas são as mais 

bondosas connosco. 

Já vi um pequeno rapaz a pedir e ninguém lhe ligou 

nenhuma, nem os ricos. 

E passou por lá uma menina com este problema e 

deu-lhe um gelado e o rapaz ficou muito contente. 

Verónica Ferreira  

 

Dia Mundial da Deficiência 

Há pessoas que nascem com certos problemas, mas 

lá por isso essas pessoas serem assim não significa 

que não tenham direitos como todas as outras pes-

soas. Têm direitos, como sentimentos, por isso 

todos somos iguais. 

Respeitem os outros! Todos somos irmãos. 

Lá por serem diferentes conseguem fazer coisas 

que outros não. Por isso devíamos ser amigos de 

todos. 

Há pouco tempo vi um vídeo na aula de português 

de uma senhora que não tinha braços mas conse-

guia fazer tudo com os pés, como as pessoas nor-

mais. 

Somos todos iguais porque todos conseguimos 

fazer as mesmas coisas, somos todos pessoas e nin-

guém merece ser colocado de parte. 

Tiago Ribeiro 

  

Dia Mundial da Deficiência 

DIA 
INTERNACIONAL 
DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA  Turma  
5.º E  
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sobre elas: 

- Nós, a turma 5º E, vimos um vídeo de uma senhora 

que não tinha braços, mas não desistiu e fez a sua 

vida só com os pés. 

Mudava a fralda ao bebé, bebia café, conduzia, 

escrevia no computador, dobrava roupa, etc. 

Essa mulher seguiu em frente sem reclamar. 

Aprendi muitas coisas: os cegos leem pelo tato, não 

devemos julgar os outros, todas as pessoas podem e 

devem seguir em frente. 

Martim Resendes  

 

Dia internacional da pessoa com deficiência 

Hoje na aula de português estivemos a ver imagens 

acerca das pessoas diferentes. 

A imagem que eu gostei mais foi a primeira: “falava” 

acerca de um patinho amarelo que estava a ser des-

criminado por outros patinhos de cor negra. Esses 

patinhos (negros) estavam de costas voltadas para o 

patinho amarelo, e estavam em cima de um muro, 

enquanto o patinho amarelo estava em baixo e a 

olhar para eles e a tentar subir. 

Esta imagem demonstra que as pessoas são descrimi-

nadas só por terem cores diferentes. 

Ninguém deve julgar os outros só por serem diferen-

tes! Isto é o que eu penso! 

Maria Horta  

 

Dia internacional da pessoa com deficiência 

Na aula de português estivemos a ver algumas ima-

gens e vídeos de pessoas com deficiências. 

Vimos uma fotos que me marcou. Haviam umas 

meninas bailarinas e uma menina estava de cadeira 

de rodas, outra sem um braço, uma menina sem uma 

mão, outra sem um pé e outras duas ótimas, sem 

problemas. 

Nunca devemos criticar as outras pessoas com doen-

ças. 

Também vimos uma foto que me marcou muito, foi 

a foto número um. Tinha um patinho amarelo e 

outros de cor negra, mas só o patinho amarelo esta-

va no chão e era de cor diferente e os outros pati-

nhos estavam a gozar com dele. 

Catarina Isabel Cabral  

 

Dia internacional da pessoa com deficiência 

Na imagem número 1 havia um passarinho amarelo 

que estava a ser rejeitado por passarinhos pretos, 

porque não era da mesma cor que os outros passari-

nhos. 

Se o passarinho amarelo fosse preto eles já queriam 

estar com ele e isso é maldade. 

 Na imagem número três havia seis mulheres, três 

com deficiências e três sem deficiências. 

Uma das mulheres com deficiência andava de cadei-

ra de rodas, a outra não tinha braços e a outra não 

tinha uma mão. E essas senhoras com deficiências 

faziam o mesmo que as outras. 

E isso significa que elas podem… 

David Fernandes  

 

Dia internacional da pessoa com deficiência 

A que gostei mais foi a imagem número 9, que tinha 

uma família de mãos dadas e tinha um menino de 

cadeira de rodas, mas também lhe deram a mão. 

Lá por ele ser diferente não quer dizer que não vão 

dar a mão, nós todos temos os mesmos direitos. 

Não devemos ignorar as pessoas diferentes, deve-

mos é ajudar. 

As pessoas que têm uma deficiência qualquer não 

têm culpa de serem diferentes. 

Eu não gosto de ver pessoas tristes, ponho-me no 

lugar delas e não gosto de as ver tristes. 

José Fernandes  
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O 
 grupo de inglês do 2º ciclo con-

cluiu mais uma atividade do PAA 

com uma exposição e Concurso de 

Vassouras de Halloween, ativida-

des  de sensibilização à cultura anglo-americana 

e de apelo à criatividade, no contexto da come-

moração de uma festividade cíclica que remonta 

aos rituais celtas do Novo Ano. O dia 31 de outu-

bro denominado Halloween – All Hallows Eve 

(véspera de todos os santos) - marcava o fim do 

verão e das colheitas na Irlanda céltica e o início 

do inverno escuro e rigoroso, uma época do ano 

que foi sempre associada à morte. Esta tradição 

conquistou o seu exponencial nos EUA, principal-

mente após a grande emigração da Irlanda 

(1940) , conquistando aí o seu caráter festivo e 

ligeiro. 

 O evento superou as nossas expectativas e, ao 

que parece, obteve grande sucesso junto dos 

alunos e da comunidade educativa, pelo que 

queremos deixar aqui expressos os nosso agra-

decimentos aos encarregados de educação, auxi-

liares e docentes que colaboraram connosco 

para que este evento tivesse sido possível.  

 Da votação realizada apurou-se que o 1º pré-

mio foi atribuído à aluna, Marta Câmara do 5ºA, 

o 2º prémio foi para a aluna Cláudia Ponte, tur-

ma D e o 3º prémio foi atribuído ao Samuel Mar-

tins do 6ºB. 

 Parabéns a todos . 

Professora 
MARIA JOÃO VIEIRA 

VA S S O U R A S  E  
M A I S VA S S O U R A S  
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DIABETES Professores 

ANA PEREIRA, ANDRÉ GONÇALVES 
E DUARTE  MARTINS 

N 
o dia 14 de novembro decorreu na 

nossa escola a comemoração do 

Dia Mundial da Diabetes. 

O grupo responsável pelas Ativida-

des Desportivas-SE-GA associou-se à dita come-

moração organizando uma atividade física no pavi-

lhão desportivo da nossa escola. 

 A atividade teve como tema os Jogos Tradicio-

nais. Os alunos jogaram à cabra cega, ao jogo do 

arco, ao jogo do galo, ao jogo da tração com cor-

da, ao jogo do lenço entre outros. Com estes jogos 

pretendeu-se mostrar aos alunos que para realizar 

uma atividade física nem sempre é necessário 

jogar Futebol e Voleibol (por exemplo), há um con-

junto de jogos e brincadeiras infantis, que nos 

levam a realizar um esforço físico, para além do 

inevitável convívio entre os participantes. 

 A prática regular de atividade física, uma alimen-

tação equilibrada e um correto acompanhamento 

médico são fatores que ajudam a melhorar a qua-

lidade de vida dos portadores da Diabetes e são 

importantes fatores de prevenção da dita doença. 

 No decorrer desta iniciativa foi interessante ver 

que alguns dos funcionários com “mais experiên-

cia” da nossa escola deram o seu contributo na 

realização de alguns jogos, dando cartas na reali-

zação dos mesmos e transmitindo aos alunos que 

nunca é tarde para brincar. 

 Ao longo da atividade foi pedido aos alunos que 

deixassem a sua assinatura no cartaz com o sím-

bolo do Dia Mundial da Diabetes (círculo azul) e 

no final da mesma foi entregue um panfleto infor-

mativo sobre a diabetes. 
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O concurso “Capa Jornal de 

Natal’13” foi uma iniciativa da 

do grupo responsável pela 

página de 1º Ciclo conjunta-

mente com o Jornal Pisca de 

Gente. O objetivo era o de esti-

mular a participação de todo o 

1º Ciclo na composição de uma 

imagem (ilustração, foto ou 

outro…) que resulte numa 

capa para a edição de Natal do 

Jornal Pisca de Gente. 

Entre as várias propostas sub-

metidas ao júri, selecionaram-

se cinco de que saíram os três 

primeiros lugares. 

Aqui ficam as imagens, com o 

nosso muito obrigado aos alu-

nos e professores envolvidos. 

CONCURSO CAPA 
JORNAL DE NATAL’13 
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PALAVRAS 

 

Os objetivos do Clube de Palavras são: despertar o gosto pelo livro, pela leitura e literatura, esti-

mular a imaginação, melhorar a qualidade das aprendizagens e desenvolver o gosto pela língua 

materna e a fluência na leitura, despertar os alunos para as potencialidades estéticas e musicais 

da língua materna, contribuir para a percepção da ilustração como arte e inovação, estimular a 

curiosidade e a criatividade, incentivar o gosto pela partilha de experiências e de saberes, divul-

gar o conhecimento geral do património literário português e universal, experienciar atitudes de 

responsabilidade, de cooperação e de solidariedade 

As atividades a desenvolver são: contar histórias; criar uma atmosfera de encantamento; des-

pertar o deslumbramento; ler textos e obras de diferentes géneros, tipos e conteúdos; ler sozi-

nho e em grupo; dar a conhecer novas obras; debater o conteúdo de algumas das obras; parti-

lhar leituras; recolher sugestões de leituras dos alunos; usar os recursos disponíveis na bibliote-

ca da escola e a internet; criar um blogue para divulgação dos trabalhos levados a cabo; visitar 

as bibliotecas BMSR e MPARAH. 

Professora 
MARIA JOÃO VIEIRA 
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Exmo. Sr. Secretário Regional da Educação, da Ciência e da Cultura: 

 Tendo tido conhecimento da intenção da tutela de transferir o 3º Ciclo da 

Escola Básica Integrada da Praia da Vitória para a Escola Secundária Vitorino 

Nemésio, vimos por este meio manifestar a nossa total discordância e perplexi-

dade perante o que julgamos tratar-se de uma atitude imponderada, precipita-

da e de repercussões muito negativas para o bem-estar e aprendizagem dos 

alunos. Pesem embora os eventuais reflexos negativos para o corpo docente, o 

que nos leva a exprimir, de forma veemente, o nosso desagrado prende-se, 

sobretudo, com os efeitos profundamente nefastos que tal situação, a ocorrer, 

causará irremediavelmente nos alunos. Esta tem sido uma escola de referência 

e de sucesso na região, tem mantido um corpo estável de docentes, sendo um 

exemplo de boas práticas pedagógicas e de reconhecimento do seu mérito por 

parte dos encarregados de educação. É, pois, com muita pena que vemos des-

moronar-se um projeto de sucesso por uma tomada de posição que, a persistir, 

causará, junto de toda a comunidade educativa, grande insatisfação e enorme 

perplexidade, dado o investimento no parque escolar com que este governo da 

região tem pautado a sua política. E este é, porventura, um exemplo disso mes-

mo. Pelas razões atrás referidas, passamos a explicar, de forma mais detalhada, 

os motivos que suportam esta exposição, esperando que, da parte da tutela, 

prevaleça o bom senso em prol de uma educação de qualidade e não orientada 

por motivos economicistas que, no presente caso, em nada abonam a favor do 

bom nome de uma instituição que, nesta região autónoma, sempre primou por 

marcar a diferença relativamente às posições neo liberais do governo da repú-

blica que a todos muito penalizou. Assim sendo, aqui se elencam os fundamen-

tos em que nos baseamos para lutar para que, nesta Escola Básica Integrada, se 

Docentes 
3.º CICLO DA EBIDA PRAIA A VITÓRIA  

CARTA ABERTA 
AO SRECC 
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não desintegre um dos seus pilares de referência que é o 3º Ciclo: 

 Ponto 1: foi inicialmente concebida, projetada e arquitetada para funcionar como 

escola de 2º e 3º ciclos. 

 Ponto 2: Na sequência do projeto inicial foi concebida para o ensino das Ciências exa-

tas e, como tal, possui excelentes laboratórios, nomeadamente nas áreas da Físico-

Química e das Ciências Naturais. Estes laboratórios encontram-se, atualmente, equipa-

dos com material adequado, muito do qual contou com o mecenato dos professores des-

tas áreas específicas que, por integrarem o quadro da escola, se disponibilizaram a com-

prar, a suas próprias expensas, o material que julgaram necessário. De resto, aquando da 

inauguração, entendeu, à altura, o Senhor Secretário Regional, ser este um edifício muito 

bem arquitetado e vocacionado para a lecionação do 3º Ciclo do Ensino Básico, salientan-

do, no seu discurso, a existência de excelentes espaços para o desenvolvimento das com-

petências na área das ciências exatas. 

 Ponto 3: Parte do corpo docente desta escola trabalhou, anos a fio, num outro espaço, 

que supomos ser do conhecimento da tutela, sem quaisquer condições dignas do nome 

de escola pública. Ansiou e trabalhou para que este governo compreendesse que eram 

condições humilhantes, quer para quem nela trabalhasse, mas, sobretudo, para quem 

nela estudou. Ainda hoje, em conversas informais, se relembram estes momentos de má 

memória. E são, justamente, estes professores que deram o seu contributo, espontâneo, 

abdicado e voluntário, para que a nova Escola Francisco Ornelas das Câmara emergisse, 

trabalhando em horário pós- laboral e em férias ao fazer a transferência da escola 

“velha” para o novo edifício. Ignorar ou tentar apagar tal contributo em nada dignifica o 

trabalho docente em prol de uma educação de maior qualidade. 

 Ponto 4: Os professores do Quadro de Nomeação Definitiva, hoje nomeados a termo 

incerto, optaram por se efetivar nesta escola, em detrimento de outras em que podiam 

ter ficado a trabalhar. Foi uma opção consciente, por se tratar esta de uma escola, cujo 

ambiente e relação entre os diferentes membros da comunidade educativa sempre 

foram tidos como excelentes, servindo de exemplo a muitas outras escolas da região. 

Não raro foi ou é ouvirem-se os testemunhos de boa e grata memória de quem teve ou 

tem o privilégio de aqui trabalhar ou estudar. 

 Ponto 5: É, pois, com enorme apreensão, que se veem cair por terra projetos ora ou 

anteriormente iniciados. Que futuro terão os mesmos num outro espaço, de caraterísti-

cas completamente diferentes? Como equacioná-los numa mudança a curto prazo, 
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abrupta e repentina? Que lugar ocupará o Projeto Educativo da nossa escola? 

Que futuro terão outros tantos projetos pensados para esta escola, para este 

espaço, para estes alunos, com estes professores? Que continuidade pedagógi-

ca se efetivará, comprometida com a lecionação da 6ª hora no Português e na 

Matemática? 

 Ponto 6: Cremos ser do conhecimento da tutela que a Escola Secundária Vito-

rino Nemésio não possui espaço, nem condições para albergar o 3º Ciclo desta 

escola. Debate-se com falta de condições físicas, tem-se vindo a deteriorar e 

não oferece já, para quem nela trabalha ou estuda, um ambiente agradável. 

Ainda agora para se realizarem testes psicotécnicos/vocacionais destinados aos 

alunos do 12º ano de escolaridade, se teve que procurar um espaço alternativo, 

fora da escola, para a realização dos mesmos. Que condições dar a estes alunos, 

oriundos desta nossa escola, num futuro que se prevê próximo? Escamotear 

esta situação é não querer ver o óbvio e pior cego não é aquele que não quer 

ver, mas aquele que, obstinada e teimosamente, continua a não querer ver. Se 

à tutela chegam outras informações pouco fidedignas ou deturpadas da realida-

de da escola secundária cabe, a quem de direito, apurar as condições físicas 

com que a comunidade educativa se depara no seu dia-a-dia, com falta de salas 

de aula, funcionando as mesmas em gabinetes, sem quadros adequados, mas 

amovíveis, em que só uma parte dos alunos consegue ver. Esta é, pois, a escola 

que nada tem a oferecer, a não ser uma escola pública de duvidosa qualidade e 

que, a brevíssimo trecho, terá que repensar o seu funcionamento. E não será 

decerto despiciendo acentuar-se também aqui o muito grave problema da 

segurança da comunidade educativa, que se coloca com uma escola sobrelota-

da situada numa região de elevada sismicidade tal é a nossa. 

 Ponto 7: Na sequência dos pontos anteriores veem os professores de línguas 

desta escola, com muita apreensão, esta transferência. Como deve ser do 

conhecimento da tutela, a nossa escola possuí excelentes condições para o 

ensino das línguas. As salas estão apetrechadas de computadores, com as res-

petivas colunas e de data shows. Se outrora era tarefa árdua trabalhar-se com 

os alunos a 2ª língua, quer fosse o Inglês, quer o Francês, pois requisitava-se 

previamente o radiogravador no, então, rudimentar Centro de Recursos Multi-

média, quando o mesmo trabalhava, hoje tal tarefa está facilitada. Produziram-
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se muitos materiais que, a efetivar-se a mudança, de nada servirão, por falta de condi-

ções no seu manuseamento. Quando tanto se tenta dignificar o trabalho docente, quão 

injusto e desrespeitador se afigura esta mudança! Quantas horas dadas a esta escola 

que, doravante, ficarão enterradas e comprometidas. 

 Ponto 8: Embora não constitua problema direto dos professores do 3º Ciclo desta mui 

nobre escola, não nos passa despercebida a intenção da tutela de encerrar as escolas do 

1º Ciclo de muitas freguesias. Esta está, de resto, na base desta revolução. Que condi-

ções se oferecerão a crianças do pré-escolar e do 1º Ciclo numa escola que é, pela natu-

reza e razão pela qual foi concebida, dispersa, com escadas inadequadas a esta faixa etá-

ria, com vãos e corredores impróprios para crianças de tão tenra idade? Parte desta nos-

sa escola ficará, seguramente, fechada, votada ao abandono e esquecimento, pois sobra-

rá espaço, onde antes havia bulício e vida haverá apenas silêncio. 

 Ponto 9: Há muito tempo que esta escola tem tido, como presidente, um docente do 

3º Ciclo. Aquando da primeira vitória do Partido Socialista, nesta região autónoma, foi 

Diretora Regional da Educação uma docente oriunda do, então, Conselho Diretivo e 

empossada uma docente do 3º Ciclo, que tudo fizeram para que esta escola se mantives-

se como uma escola Integrada com 3º Ciclo. Hoje está, como é de resto do vosso conhe-

cimento, na presidência, um docente oriundo também do 3º Ciclo. Aliás, os 2.º e 3.º 

Ciclos trabalharam ambos, desde sempre, em consonância, desenvolvendo projetos inte-

grados que, pouco a pouco, se foram estendendo ao 1º Ciclo e ao Pré-escolar. Muitos 

Encarregados de Educação veem, nesta escola, a continuidade pedagógica por eles alme-

jada, sentindo-se seguros até à transição dos seus educandos para o nível secundário. É 

uma escola profundamente humanizada, integradora, cujos valores e orientações se 

foram sedimentando ao longo dos anos. Na base desta referência, estão muitos dos pro-

fessores do 3º Ciclo que foram e são parte da “alma” e do ser desta escola. Destruir, num 

ápice, o que se construiu, ao longo de muitos anos, em nada contribuirá para o sucesso 

dos nossos alunos. Desenraizar esta comunidade trará, a breve trecho, repercussões mui-

tíssimo nefastas e só semeará descontentamento e revolta, junto de toda a comunidade 

educativa. 

 Completamos esta exposição, endereçando a V. Exa. o nosso convite formal para que 

nos honre com a sua visita, em data para si conveniente, para que verifique in loco a 

excelência não só da realidade física como do elevado nível de qualidade com que se 

desenvolvem as actividades pedagógicas na Escola Básica Integrada da Praia da Vitória. 
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O Clube de Artes deseja a todos Boas Festas e um Feliz Natal 


