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TUDO SOBRE A TUA ESCOLA 

Nesta Edição…  

 

Grande Entrevista  

     Os alunos de Filosofia, do 10º Ano, das turmas D e F, realizaram no terceiro período um 

debate sobre a Liberdade de Expressão, no âmbito do Currículo de Filosofia e dos temas 

problema aí previstos, assim como ao nível da cidadania e enquadrado na atividade curricular 

Ciclo de Debates. Na análise e reflexão sobre o tema, os alunos evidenciaram, ao mais alto nível, 

a autonomia, responsabilidade e cordiais relações interpessoais, bem como a manifestação das 

competências lógico – argumentativas, de capacidade crítica e de eficaz comunicação no 

tratamento de um tema problema. Foi uma aula dinâmica, muito participada e de grande interesse 

sobre um tema da atualidade. Estão todos de parabéns. 
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2 O ALEIXO 

                                                           
 Por: Vanda Gutierrez, 

Andrea Beato, Carolina Gomes 

e Pedro Solá, alunos do 116, Psicologia.     

GRANDE ENTREVISTA 

                                    PARTE 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 

DIRETORA DO AEVRSA 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nome: Cristina Maria Figueiredo Rodrigues 

Estatuto: Professora do Quadro de Agrupamento, Grupo de Recrutamento 520 (Biologia e Geologia) 

Naturalidade: Pampilhosa-Mealhada 

Livros Preferidos:  tenho muitos! Desde estrangeiros aos portugueses, clássicos e mais atuais, vou lendo livros de vários temas 

e autores. Sugiro o livro  Cemitério de Pianos, de José Luís Peixoto. Adorei! 

Música: ouço bastante rock e pop. As minhas bandas preferidas são os U2, Queen, Guns n Roses, Red Hot Chili 

Peppers,também ouço Soul e R&B. Em “português” gosto de ouvir, Black Mamba, Áurea, Expensive Soul, HMB, …  

Filmes: adoro cinema. Sou uma verdadeira fã da Meryl Streep, do Al Pacino e do Jack Nicholson. O último filme português que vi 

foi o Listen, que tinha tanto de bem feito e bem interpretado como de inquietante.  

Pensamentos: só somos verdadeiramente felizes com os outros. 

Hobbies: infelizmente não tenho, por falta de tempo!! 

Passatempo: ler, caminhar 

O melhor da vida: abraços / a família 

O pior da vida: a injustiça / a ingratidão 
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Por João Brito, docente de 

Economia na ESVRSA. 
 

SESSÃO DO BANCO DE 

PORTUGAL 

 

 
 
 No dia vinte e cinco de 

maio realizou-se na sala 

dos grandes grupos da BE, 

da escola de Vila Real de 

Santo António uma sessão 

do banco de Portugal, 

subordinada ao tema: «O 

Crédito, a Criação de 

Empresas e o 

Financiamento Bancário» 

  A sessão de informação foi 

Dinamizada pelo professor 

João Brito e pela 

responsável da Biblioteca, 

docente Celina Alves. Esta 

Sessão foi promovida no 

âmbito da disciplina de 

Economia (Curso de 

Ciências Socioeconómicas) 

e foi dirigida aos alunos da 

turma do 10ºI, de Economia 

A e a todos os elementos 

da Comunidade Educativa do AVRSA. 

 A Drª Anastácia Furtado que representou a delegação do Banco de Portugal, de Faro, teve a amabilidade de explicar 

de uma forma muito elucidativa e prática, a temática da sessão, com recurso a vários exemplos. 

  O objetivo desta sessão de informação foi complementar e 

enriquecer os conteúdos programáticos da disciplina de Economia A, 

do 10º ano, concretamente o tema 7, que diz respeito com a 

Utilização dos Rendimentos, assim como explicitar de uma forma 

muito detalhada a todos os participantes, informação muito útil e 

atual sobre aspetos relevantes que têm a ver com o Crédito, a 

Criação de Empresas e com o Financiamento Bancário. 

 Todos os presentes mantiveram uma atitude bancária, interativa e 

participativa, e na reflexão crítica revelaram-se esclarecidos, enalteceram a realização deste tipo de iniciativa e 

manifestaram interesse e disponibilidade para voltarem a dinamizar e a participar em eventos desta natureza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
4. O ALEIXO 

 
 

Por Carla Mourão, professora 

 de Desenho, na ESVRSA. 

 
PAINEL A ÓLEO 

 

 
       Painel a óleo elaborado pelos alunos do 10º E, na disciplina de Desenho A.  

       A Reinterpretação da obra de Joaquim da Costa Rebocho. 
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Por Carminda Afonso,  

Docente de Português e membro 

da BE na E.S V.R.S.A.  

 
 

FESTAS DOS SANTOS POPULARES 

 

 
 

 
 
 
 

 
A BE da E.S.V.R.S.A. associou-se à celebração das festas Santos Populares.
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Por: Isabel Agostinho ,                                   
Professora coordenadora do grupo de Espanhol, 
 na ESVRSA. 
 

 
 

 
TRABALHOS REALIZADOS EM 

INTERDISCIPLINARIEDADE, 

ESPANHOL/EDUCAÇÃO VISUAL 

7º ANOS 
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OFICINA DE ARTE 

CARLA MOURÃO 
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    Por: Carla Mourão, professora  

     de Desenho na ESVRA OFICINA DE ARTE 

 
 
Trabalhos realizados pelos alunos do 12º D.



 

   
9 O ALEIXO                   
Por: Alunos do 
12º E, na 
ESVRSA. 
 

 
 

OFICINA DE ARTE 

                                

 

Exposição “Chaminés de VRSA“ (tinta a óleo sobre tela) na Biblioteca Municipal de VRSA  
11°E, Desenho A.  
Responsável: professora Carla Mourão 
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Por: Isabel Figueiredo, docente 

do grupo de Economia e 

Contabilidade, na ESVRSA. 

mmmmM    SEMANA DO AGRUPAMENTO 

No âmbito da Semana do Agrupamento, no dia vinte e sete de maio, 

o grupo de Economia e Contabilidade, dinamizou a atividade “Porquê 

a Economia”, divulgando a oferta formativa na área das Ciências 

Socioeconómicas, das opções para o 12º ano, Economia C e 

Sociologia, e dos cursos profissionais de Turismo e Técnico de 

Vendas e Marketing. 

   Nesta atividade estiveram presentes todas as turmas do 9º ano, 

que tiveram a oportunidade de conhecer em pormenor a oferta 

formativa.  

  Os alunos manifestaram as suas dúvidas quanto à área a seguir, 

foram esclarecidos acerca das várias opções e participaram 

ativamente nos jogos interativos à sua disposição, bem como 

acharam interessantes os projetos dinamizados pelo Clube do 

Empreendedorismo. Alguns alunos revelaram interesse em participar, 

em termos futuros, no Clube de Empreendedorismo, assim como 

fazer parte da oferta formativa disponibilizada pelo grupo, para o 

próximo ano letivo. 
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Por Ana Paula Chagas e 
Zélia Ribeiro, docentes de 
História e de Português, na 
ESVRSA 

DEBATE SOBRE A UNIÃO EUROPEIA: 

PROBLEMAS E DESAFIOS NA ATUALIDADE. 

      
   Na passada segunda-feira, dia 16 de maio, 

pelas 10h30, na sala de grandes grupos da 

Escola Secundária de Vila Real de Santo 

António, realizou-se um Colóquio-Debate 

sobre o tema "União Europeia: Problemas e 

desafios na atualidade". Esta atividade 

contou com três palestrantes: Maria Gomes, 

aluna do 12°F e presidente da Associação 

de Estudantes; Rodrigo Anastácio, aluno do 

12°F e do ex-aluno do agrupamento António 

Valentim, licenciado em Ciência Políticas e 

Relações Internacionais pela Universidade 

Católica, com formação avançada em gestão 

de crises e catástrofes e com passagem pelo 

Estado-Maior General das Forças Armadas. 

Nesta sessão abordaram-se diversos temas, 

de entre os quais a guerra da Ucrânia, a 

questão dos refugiados da guerra da Ucrânia 

e do Mediterrâneo, as novas relações com a 

Rússia, a dependência da UE face à Rússia 

e alguns dos pontos da bússola estratégica 

da UE e outros temas de relevância face ao 

contexto vivido atualmente.  A plateia 

mostrou - se bastante participativa pedindo  

esclarecimento de diversas questões, desde 

o processo de adesão da Ucrânia à União 

Europeia, ou se a Europa poderá ou não 

fragmentar-se com a afirmação de 

grupos/partidos extremistas. 

   Consideramos ter sido um colóquio - 

debate bastante enriquecedor para os jovens 

e com pontos de vista a cima de tudo, 

bastante realistas e honestos. 

   Esta iniciativa foi proposta pelas 

professoras Ana Paula Chagas e Zélia 

Ribeiro e organizada pelos alunos Catarina 

Afonso, João Guedes, Lília Alves e Maria 

Rita da turma 12°F e contou com a presença 

do Núcleo da Juventude de VRSA, de alguns 

encarregados de educação e dos alunos das 

turmas E e F do 12° ano, que se fizeram 

acompanhar dos respetivos professores. 
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Por Luís Neves,  
professor 
Coordenador do 
Projeto de 
Empreendedorismo 
na AEVRSA. 

CONCURSO NACIONAL DE JOVENS 

EMPREENDEDORES 

 

   Pelo quinto ano consecutivo, o AEVRSA participa no Concurso Nacional de Jovens Empreendedores, patrocinado pela 

Fundação da Juventude, com cinco ideias de negócio desenvolvidas por doze alunos do Agrupamento, desde as áreas das 

Ciências, Humanidades, Economia e profissional de Turismo. O AEVRSA participa desde a primeira edição, com 

representação na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores, na Alfandega do Porto.   

   O Portugal Empreende 4.0 - Concurso Nacional de Jovens Empreendedores é uma iniciativa que promove o 

empreendedorismo jovem, entre os 15 e os 25 anos, fomentando a geração de ideias e de negócios inovadores, nas quatro 

áreas do Empreendedorismo: Tecnológico; Ambiental; Cultural e Criativo; e Social.   

  Este ano, o concurso desenrola-se de maneira diferente, dividido em duas fases. Até ao dia vinte de maio, os alunos tiveram 

de elaborar o Business ModelCanvas e um vídeo promocional, tendo procedido à candidatura com o intuito de serem 

selecionados para a segunda fase. Todas as candidaturas submetidas pelo Agrupamento passaram à fase seguinte.   

  Durante o mês de junho, realizar-se-ão oficinas de capacitação, com vista a melhoria dos trabalhos selecionados, através 

de workshops de capacitação e mentoria, procedendo-se no final do mês a uma segunda submissão dos projetos.  

  Os melhores projetos estarão na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores (Porto) durante os dias 14, 15 e 16 de julho 

para divulgarem as suas ideias inovadoras, tendo em vista a conquista de prémios monetários para o melhor projeto de cada 

área, para além de prémios especiais de incubação.   

  Parabéns aos doze alunos que estão a desenvolver a sua veia empreendedora no tão prestigiante concurso.    

 
   



 

  
13 O ALEIXO 
 
 
Por: Vanda Gutierrez, Carolina 
Gomes, Andrea Beato e Pedro 
Solá, alunos da turma 116, 
Psicologia, da E.S.V.R.S.A. 

GRANDE ENTREVISTA - 2ª PARTE 

 

 
  
 

 

J: A Drª Cristina é professora de 

Biologia. Ser professora é uma 

atividade gratificante? 

 

E: Ser professor é uma tarefa árdua e 

extremamente exigente e desgastante 

a nível físico, mental e psicológico. Os 

professores são cada vez menos 

considerados e respeitados pela 

sociedade e menos valorizados pela 

própria tutela. Então, porquê abraçar 

esta carreira? Porque esta profissão 

tem tanto de desafiador como de 

gratificante! Por vezes, basta saber que 

os nossos ex-alunos conseguiram 

atingir os seus objetivos, que têm 

profissões que os realizam, que são 

seres humanos felizes com ideais e 

valores, para nos sentirmos gratificados 

e orgulhosos. Não conseguimos deixar 

de sentir que o nosso trabalho 

contribuiu um pouco para assim 

acontecesse. 

 

J: O que a levou a escolher ser 

professora e, em particular, de 

Biologia? 

E: Sempre adorei a escola e já na 

infância adorava brincar “às salas de 

aula”. No 11º e 12º ano tive uma 

professora que me inspirou imenso, 

pelo seu profissionalismo, ética, 

criatividade e dinamismo. Deste modo, 

resolvi seguir-lhe as pisadas e dar 

ouvidos ao “bichinho” do ensino. As 

Ciências foram outra escolha óbvia e 

natural para mim, pois sempre me senti 

muito confortável entre números, 

fórmulas e células! 

 

J: Há quantos anos exerce a 

profissão docente? 

 

E: Exerço esta profissão desde o ano 

letivo de 1995/96, ou seja, há quase 27 

anos. 

 

J: É professora com uma larga 

experiência de ensino. Saliente três 

aspetos positivos e três negativos da 

sua experiência como professora, 

que tenham ficado na sua memória? 

 

E: Como aspetos positivos realço o que 

parecem ser pequenos pormenores, tal 

como o meu trabalho ser reconhecido 

por alunos, ter alunos que ainda me 

visitam, ou ouvir um aluno dizer “nunca 

tinha percebido isso, até este 

momento!”  

Os aspetos negativos estão todos 

relacionados com as condições de 

trabalho e carreira docente. A falta de 

respeito e reconhecimento por parte da 

sociedade. A ausência de limite para as 

horas semanais de trabalho. 

 

J: Em que momento da sua vida 

sentiu o chamamento para gerir um 

Agrupamento de Escolas e porquê? 

 

E: Dos meus 27 anos de serviço, 22 

anos foram exercidos nesta 

escola/agrupamento. Este é o 

estabelecimento de ensino que sinto 

como a minha casa profissional. Aqui 

evoluí imenso como professora, ganhei 

experiência profissional e fiz muitos 

amigos. 

Durante estes anos sempre me envolvi 

no funcionamento e organização da 

escola/instituição. Fiz parte de 

lideranças intermédias, de lideranças 

de topo, dos órgãos deliberativos e 

consultivos, de equipas de trabalho, 

sempre em prol do bom funcionamento 

da escola.  

No momento em que me candidatei, 

senti que esta instituição precisava de 

alguém que se dedicasse a ela, que a 

servisse. Por isso, apresentei-me para 

servir esta comunidade educativa o que 

tento fazer dando o melhor de mim 

nessa função. 

 

J: O que mais a atrai na Gestão 

Escolar? 

 

E: O que mais me atrai na gestão 

escolar é poder agir como facilitador de 

momentos e meios para se (re)pensar a 

escola. É poder dar oportunidade para 

que as diferentes ideias possam ser 

ouvidas e discutidas.  

 

 

J: Gosta mais de ensinar ou de gerir 

os estabelecimentos de ensino? 

E: Gosto igualmente de ensinar e de 

gerir o agrupamento. Neste momento, 

sinto muitas saudades da sala de aula 

e da Biologia. Pessoalmente, creio que 

o sistema ideal seria o que permitisse 

que o Diretor pudesse ter tempo para 

lecionar, mas isso implicaria uma 

equipa de direção com mais elementos.  

 

J: A Escola Secundária de V.R.S.A. é 

uma escola de sucesso? 

 

E: Se consideramos como “sucesso” o 

posicionamento da escola nos 

Rankings dos resultados dos exames 

nacionais, somos obrigados a dizer que 

ainda nos falta trilhar muito caminho. 

Se pensarmos que esses mesmos 

resultados permitem que os nossos 

alunos consigam ter acesso ao Curso 

Superior que ambicionam, então 

estamos num nível de sucesso 

superior. Neste momento, da totalidade 

dos nossos alunos do ensino 

secundário, uma percentagem próxima 

dos 50% não frequenta cursos 

vocacionados para o prosseguimento 

de estudos, mas sim para uma vida 

profissional ativa. Por isso não percebo 

porque se continua a dar tanta 

importância a esses rankings 

descontextualizados.  

Uma escola de sucesso prepara jovens 

para a vida profissional e para a vida 

em sociedade. Esse deve de ser o 

nosso horizonte, ajudarmos a formar 

cidadãos críticos, ativos, criativos, 

comunicativos, autónomos, resilientes, 

empáticos, com flexibilidade e 

capacidade de adaptação e liderança. 

As chamadas soft skills, relacionadas 

com a inteligência emocional, cada vez 

mais procuradas no mercado de 

trabalho pelos técnicos especializados 

em recursos humanos sobrepõem-se, 

muitas vezes, às médias finais de 

conclusão dos diferentes cursos, em 

entrevistas de emprego. São também 

as competências mais difíceis de 

avaliar, por isso a escola terá de pensar 

numa forma de monitorizar se se está a 

organizar de forma a criar condições 



 

  
para o seu desenvolvimento. Essa será 

a verdadeira escola de sucesso. 

 

J: Ser Diretora de um Agrupamento 

de escolas   é uma tarefa exigente. 

Colocam-se diferenças significativas 

entre gerir uma escola e gerir um 

Agrupamento de escolas. Quer 

assinalar as principais diferenças? 

 

E: As principais diferenças são 

obviamente a dimensão. Um 

Agrupamento tem muitos mais alunos, 

professores e funcionários. É 

extremamente difícil conhecer todas as 

situações, dar resposta a todas as 

questões e solicitações, com a atenção 

que todos merecem. Para além disto, 

temos as escolas afastadas 12 km e 

inseridas em comunidades com 

características muito diferentes, o que 

torna a criação e desenvolvimento de 

um espírito de agrupamento bastante 

mais difícil. 

 

J: Que modelo ambiciona para o 

Agrupamento de E.V.R.S.A. e que 

metas se propõe atingir? 

 

E: Gostaria que o meu agrupamento 

fosse um local de ensino e 

aprendizagem de conteúdos, de 

desenvolvimento de competências, que 

permitissem aos alunos conseguir 

exercer as profissões que ambicionam, 

de forma competente e produtiva.  

Contudo, gostaria que esta(s) escola(s) 

também fossem o local onde os alunos 

constroem amizades que levam para a 

vida, onde desenvolvem ideais e 

valores que ajudem a melhorar a nossa 

sociedade. Gostaria que esta escola 

fosse um local onde os alunos possam 

desenvolver a sua criatividade, que 

ensinasse valores de cidadania que 

lhes permitam contribuir para a 

melhoria das relações com o outro e 

com o planeta. Gostaria imenso que os 

alunos, professores e funcionários aqui 

fossem felizes. 

 

J: As Escolas do Agrupamento já 

atingiram essas metas? 

 

E: Estamos a trabalhar nisso! Neste 

momento o Agrupamento está a ser 

palco de muitas alterações essenciais. 

Algumas já deviam ter sido realizadas 

há algum tempo, outras estão a surgir 

neste momento, por nossa iniciativa, ou 

por iniciativa da tutela. E sempre que 

há mudanças, surgem alguns 

constrangimentos e “dores” de 

adaptação. O importante é que o 

caminho está a ser feito. Estamos a 

caminhar para ter uma escola mais 

participada, mais ativa, mais dinâmica e 

mais humana. E, desta forma, com 

melhores resultados. 

 

J: Que aspetos positivos da 

organização/dinâmica da Escola 

Secundária de V.R.S.A e, ainda, de 

outras escolas do Agrupamento 

gostaria de salientar e porquê? 

 

E: Em relação à dinâmica da escola, 

considero que um dos aspetos positivos 

é o facto de todos terem a oportunidade 

de ser ouvidos acerca dos assuntos 

organizativos e pedagógicos. É muito 

raro que uma decisão seja tomada 

unilateralmente sem que os grupos 

disciplinares sejam consultados e 

ouvidos. Evidentemente, que as 

decisões tomadas refletem a opinião da 

maioria e não a opinião de cada um. 

Mas todas as ideias são ouvidas, 

refletidas e ponderadas. Nem todas as 

escolas e instituições funcionam desta 

maneira e eu considero que é algo de 

louvar e enaltecer. 

 

J: A escola desempenha uma função 

importante na preparação dos jovens 

quer ao nível da sua instrução quer 

da sua formação cívica e de 

cidadania. Portanto, a boa 

operacionalização dos currículos 

escolares é essencial, mas também a 

criação de projetos pedagógicos é 

um passo determinante para atingir 

os objetivos do Projeto Educativo. 

Quer falar-nos de alguns desses 

projetos pedagógicos existentes no 

Agrupamento? 

 

E: São cada vez mais os projetos que 

vão (res)surgindo no nosso 

Agrupamento e que são responsáveis 

pelo desenvolvimento do aluno 

enquanto cidadão ativo e interventivo 

na sociedade em que vivemos. São 

projetos ligado à Ciência, às Artes, à 

Cidadania, à Multiculturalidade, aos 

Media, ao Desporto, à Saúde e Bem-

estar, ao Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, às 

Línguas e Humanidades. Não quero 

salientar nenhum, por correr o risco de 

ser injusta, pois todos têm a sua 

relevância e todos contribuem para o 

desenvolvimento global do aluno 

enquanto pessoa no século XXI. Já 

fomos bastante elogiados pela tutela 

pelo trabalho que estamos a 

desenvolver no âmbito de alguns 

destes projetos. Tudo isso se deve ao 

trabalho e dedicação dos alunos e 

professores que os põem em prática. 

Esse reconhecimento é-lhes devido. 

 

J: Alguns alunos refletem 

criticamente sobre a organização e o 

funcionamento do sistema educativo 

português, que para além da sua 

democraticidade, procura 

prepararem os alunos para os 

desafios de uma sociedade global e 

de conhecimento complexo. Pensa 

que as escolas portuguesas estão 

bem preparadas para estes 

desafios? 

 

E: Ao nível humano, as escolas 

portuguesas estão bem preparadas 

para esses desafios. Os professores 

são uma das classes profissionais mais 

dedicadas e resilientes. O que falta nas 

escolas são os meios organizacionais, 

materiais e logísticos para que estes 

possam desenvolver a sua atividade de 

uma forma mais eficaz e produtiva. O 

Ministério da Educação não tem 

proporcionado as condições para que a 

organização de turmas, horários e 

condições de trabalho sejam as mais 

eficazes. Como os docentes não 

desistem de tentar construir uma escola 

melhor e que responda aos desafios 

atuais, muitos deles adoecem pelo 

excesso de stress e cansaço físico e 

psicológico. É urgente melhorar as 

condições de trabalho e de organização 

escolar e efetivar uma verdadeira 

autonomia das escolas. 

 

J: Mudaria alguma coisa no sistema 

atual de ensino de modo a garantir 

uma formação plena dos alunos, que 

no futuro serão agentes das atuais 

sociedades globais? 

 

E: Tal como disse na última resposta, 

uma escola em que haja verdadeira 

autonomia, em que sejam dadas 

melhores condições de organização do 

trabalho, tem tudo para ser uma escola 

de sucesso e preparada para enfrentar 

a sociedade atual e o futuro. Os 

documentos orientadores do ensino, 

em vigor atualmente, apontam todos os 

objetivos que se pretendem alcançar, 

para que se consiga formar os 

melhores profissionais, seres humanos 

e cidadãos. O caminho para lá chegar 

deve ser traçado pelas próprias 

escolas, de acordo com a sua realidade 

e com a comunidade em que se 

inserem. Por isso, basta que estas 

tenham condições para poderem traçar 

esse caminho, de forma própria e 

diferenciada, para que se alcance o 

sucesso. 



 

  
 

J: Desde o ano letivo anterior, 

confrontámo-nos com um novo 

sistema/ referencial de avaliação- 

Projeto Maia- gostaríamos de 

conhecer a opinião da Senhora 

Diretora sobre as principais 

diferenças e a eficácia deste sistema 

no desenvolvimento de capacidades 

e avaliação dos alunos. 

 

E: A avaliação confundia-se muitas 

vezes com classificação. Eram 

conceitos indissociáveis. Hoje sabemos 

que avaliar não é classificar, não é 

julgar ou emitir um juízo de valor. 

Através da avaliação, o professor irá 

transmitir ao aluno o que é suposto que 

ele aprenda, o que realmente já 

conseguiu aprender, e o que falta para 

atingir esse objetivo. E, acima de tudo, 

o que o aluno deve fazer para 

conseguir ultrapassar as suas 

dificuldades e obstáculos. A avaliação 

pedagógica (a do projeto MAIA) é uma 

avaliação para as aprendizagens, ou 

seja, está ao serviço da aprendizagem 

e não ao serviço da classificação. E 

está ao serviço da aprendizagem 

exatamente devido a este feedback 

constante ao aluno, algo que um 

simples número não consegue fazer. 

 

J: Um dos problemas globais com 

que hoje nos confrontamos é com as 

alterações climáticas e a 

necessidade de garantirmos um 

desenvolvimento sustentável. Quer 

dizer-nos o que o Agrupamento de  

E.V.R.S.A. está a fazer neste 

domínio? 

 

E: O Agrupamento está a tentar reduzir 

a sua pegada ecológica, 

nomeadamente ao nível do papel e 

resíduos. O processo de 

desmaterialização de muitos 

documentos utilizados 

administrativamente está a ser iniciado, 

prevendo-se uma redução na 

quantidade de papel gasto. Estamos 

também a tentar consolidar o processo 

de separação de resíduos, alargando a 

quantidade de depósitos coletores de 

plástico e papel. Acreditamos que a 

instalação de dois pontos de água 

potável também irá contribuir para a 

redução do consumo de garrafas de 

plástico. Sublinho que nada se 

consegue sem a colaboração de todos. 

Por exemplo, de nada serve a escola 

ter caixotes para recolha diferenciada 

de resíduos se não tivermos a 

preocupação de os separar e os 

colocarmos no recipiente correto. 

 

J: No presente ano letivo a Escola 

Secundária de V.R.S.A. foi muito 

dinâmica no domínio das Artes, no 

qual nós próprios nos integrámos. 

Pensa dar continuidade a projetos 

desta natureza? No seu entender, em 

que medida estes projetos 

contribuem para a qualidade do 

ensino e o desenvolvimento dos 

alunos como homens e mulheres, 

futuros cidadãos? 

 

E: A escola foi muito ativa no domínio 

das artes, mas também o foi noutros 

domínios como o ambiente, a 

cidadania, a ciência, a tecnologia, o 

digital, o desporto, entre tantos outros. 

Para crescermos enquanto pessoas 

temos de ter acesso a todas as áreas 

do desenvolvimento. Um indivíduo das 

ciências deverá ter um espírito criativo, 

um artista tem de ter método, um 

desportista deve ter conhecimentos 

científicos sobre movimento, ou seja, 

todas as áreas nos complementam e 

nos tornam intelectualmente e 

culturalmente mais ricos. E como 

vivemos em sociedade, as 

competências socio-emocionais 

também ganham relevância. Todos os 

indivíduos são humana e 

profissionalmente mais competentes se 

se souberem relacionar com os outros 

e consigo mesmos. Por isso, acredito 

que estes projetos fazem parte de um 

ensino de qualidade, que cada vez 

mais tem de saber sair das quatro 

paredes da sala de aula, e tem de 

saber interagir com outras áreas de 

conhecimento, dentro da escola e fora 

dela, interagindo com a comunidade 

local, nacional e até, global.  

 

Obrigado pela sua participação! 

Equipa de Jornalistas do Jornal O 

ALEIXO: Pedro Solá, Vanda 

Gutierrez, Carolina Gomes e Andrea 

Beato - turma 116. 
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Por Celina 
Alves, 
professora 
Coordenador
a das BE do 
AEVRSA. 

PALESTRA SOBRE KARL MARX 

      No dia 6 de maio, realizaram-se 

três sessões, na Biblioteca da 

ESVRSA, intituladas Karl Marx, o 

Contexto Histórico e atualidade do 

seu pensamento, por Manuel 

Rodrigues, Diretor do Jornal Avante, 

antigo professor de Filosofia.  

   Estiveram presentes os alunos das 

seguintes turmas acompanhados dos 

respetivos professores: 9.º C - História 

(Lurdes Moedas), 10.º G - História (Ana 

Paula Chagas), 11.º F - Informática 

(Claúdia Teixeira) e 11.º H - Economia 

(Romão) 

  Outros elementos da comunidade 

escolar fizeram questão de assistir às 

conferências. 

   Karl Marx criou as bases da doutrina 

comunista e exerceu influência em 

várias áreas do conhecimento, como a 

Sociologia, a Teologia, o Direito, a 

Pedagogia, a Economia e a Política. 

   A pertinência e a atualidade do 

pensamento do filósofo, que previu que 

o capitalismo produziria tensões 

internas, que conduziriam à sua 

autodestruição e substituição pelo 

sistema socialista, foram explicadas 

pelo orador que estará disponível para 

desenvolver esta temática, num 

próximo encontro, na escola. 

Os discentes mostraram-se muito 

motivados e interessados nas 

exposições e participaram de forma 

pertinente no debate de ideias. Os 

docentes também revelaram 

curiosidade e manifestaram interesse 

em que esta atividade se repetisse no 

próximo ano escolar. A BE aguarda, 

com expectativa, o próximo encontro. 
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Por Celina Alves, 
Professora Coordenadora da 
BE do AEVRSA 

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS A 

ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

 

   

   Decorreu, no dia 13 de junho, uma pequena 

cerimónia de entrega de prémios aos discentes do 

Ensino Secundário que se distinguiram, no presente 

ano escolar, nos Concursos promovidos pela Biblioteca 

Escolar da ESVRSA, a saber: 

  Concurso Contos Tradicionais – modalidade 

ilustração: Gonçalo Marques Barbosa, n.º 10 e Vasco 

Cristo Gomes, n.º 22, do 11.º E. Os prémios/livros 

referiram-se aos mestres da Arte. 

   Concurso Nacional de Leitura (15.ª ed.), na prova de 

escola e na prova regional, Maria Clara Viegas, n.º 17 

e Vitória Zambonetti, n.º 21, do 10.º C e, ainda, 

Gabriela Zumegalli, n.º 7, do 12.º D. Os prémios/livros 

reportaram-se ao género policial e ao suspense. 

  No dia 1 de junho, no Concurso Marcadores de Livros 

– Elementos de Los Cuentos Tradicionales, receberam 

prémios/livros didácticos, em língua espanhola, os  

 

alunos Marta Chagas, da turma 112; Filipa Teixeira, da 

turma 116 e, ainda, Diogo Ferreira, também da turma 

112. 

   Aqui fica um pequeno apontamento fotográfico para 

documentar estes momentos alusivos à leitura tão 

significativos para os alunos envolvidos nestas 

atividades. 
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Por: Filipa Costa, Maria 
Catalão, Matilde Martins e 
Leonor Bica, alunas do 10º 
D, Filosofia, da ESVRSA 

DEBATE SOBRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

DEVERÁ EXISTIR LIMITES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO? 

    
 

   Face ao problema apresentado, 

formulámos a seguinte questão: 

será correto silenciar ideias 

verdadeiras ou ideias que não 

sabemos se são verdadeiras ou 

falsas? 

Perante uma análise reflexiva 

sobre a carta dos Direitos 

Humanos e factos da atualidade, 

concluímos que somos a favor da 

liberdade de expressão, com 

limites. 

A liberdade de expressão é a 

garantia assegurada a qualquer 

individuo de se manifestar, buscar 

e receber ideias e informações de 

todos os tipos, com ou sem a 

intervenção de terceiros, por meio 

de linguagem oral, escrita, artística 

ou qualquer outro meio de 

comunicação. 

Como seria possível estarmos 

aqui apresentado a nossa opinião 

crítica sobre esta temática, 

deliberando sobre o assunto, se 

não tivéssemos liberdade para 

expressarmos o nosso 

pensamento? Dizer o que 

pensamos não é só uma 

capacidade humana, é também um 

desejo que temos como seres que 

raciocinam. É um direito básico 

para qualquer ser humano, um 

direito universal consignado na 

Carta dos Direitos humanos, como 

é referido no artigo 19 «Todo o ser 

humano tem direito à liberdade de 

opinião e de expressão, o que 

implica o direito de não ser 

inquietado pelas suas opiniões e o 

de procurar receber e difundir, sem 

consideração de fronteiras, 

informações e ideias por qualquer 

meio de expressão.» 

A liberdade de expressão é uma 

estrutura importante para  

 

 

 

desenvolvimento das 

sociedades. A própria Declaração 

Universal dos Direitos Humanos é 

uma demonstração dessa 

liberdade. Líderes políticos e 

mundiais, tiveram de expressar 

aquilo que considerava importante 

para a evolução das sociedades 

humanas e fazer dessas 

deliberações o que tomamos como 

base dos nossos direitos. Foi a 

partir desta liberdade, outrora 

exercida por outros, que temos os 

Direitos, liberdades e deveres que 

temos hoje e que podemos invocar. 

Podemos constatar isto no artigo 2º 

da Declaração «Todos os seres 

humanos podem invocar os direitos 

e as liberdades proclamadas na 

presente Declaração…» 

  Por exemplo, Galileu foi 

julgado pelo tribunal e acusado de 

defender que a terra não era o 

centro do universo. Tendo sido 

dado como culpado, foi condenado 

a prisão perpétua e foi proibido de 

publicar os seus escritos 

relacionados com a temática. 

Considerando hoje que Galileu 

tinha razão, é natural defender que 

silenciá-lo foi incorreto. Portanto, é 

correto afirmar que esta ação de 

silenciá-lo impossibilitou o 

desenvolvimento da ciência e 

consequentemente da sociedade.  

É a Liberdade de expressão 

que mantém a boa interação dentro 

e entre as sociedades ou não. Por 

exemplo, quando as ideias e os 

argumentos vão ao encontro do 

padrão da maioria, estabelecem-se 

vínculos, mantém-se as dinâmicas 

do grupo e o discurso é coeso e 

apelativo unindo e reunindo os 

cidadãos, o mesmo não acontece 

se o argumento não for bem 

acolhido pela maioria ou ainda se o 

mesmo incitar ao ódio,  

 

 

menosprezar raças ou grupos 

de indivíduos… é aqui que a 

liberdade de expressão  é posta 

em causa. Queremos aqui lembrar 

um episódio que aconteceu há bem 

pouco tempo em plena Assembleia 

da República, onde o Presidente 

da Assembleia da República cortou 

a palavra a um deputado, 

justificando que o discurso tinha 

ideias racistas e incentivava ao 

ódio. Ora, o Artigo 1º da 

Constituição diz que «todos os 

homens nascem livres e iguais em 

dignidade e em direitos, dotados de 

razão e de consciência, devem agir 

uns para com os outros em espírito 

de fraternidade». 

A Liberdade de expressão 

permite chegar muito mais longe 

na descoberta do conhecimento e 

no desenvolvimento da ciência. 

Assim, ainda que um argumento, 

hipoteticamente possa veicular 

uma ideia como sendo certa, o 

facto da mesma vir a ser 

contestada e vir a ser considerada 

falsa, vai fazer com que o leque de 

considerações aumente em torno 

de um só argumento permitindo o 

progresso na descoberta de uma 

verdade maior, onde as 

considerações o fazem evoluir, 

chegando à conclusão que as 

ideias em torno de um argumento 

podem ser verdadeiras mas 

também podem ser falsas, logo, 

nenhumas devem ser silenciadas, 

isto é, todos têm direito à liberdade 

de expressão, tal como referiu o 

filósofo John Stuart Mill, que 

defendeu que o silenciamento das 

ideias é incorrecto, porque é um 

obstáculo à descoberta da 

verdade. Ora, o artigo 11º da 

Declaração dos Direitos Humanos 

refere que «Toda a pessoa 

acusada de um ato delituoso 



 

  
presume-se inocente até que a sua 

culpabilidade fique legalmente 

provada no decurso de um 

processo público em que todas as 

garantias necessárias de defesa 

lhe sejam asseguradas». 

É por meio da liberdade de 

expressão que a fé se expressa, 

através de inúmeras religiões onde 

o argumento e os conceitos que 

cada uma defende assentam nos 

mesmos princípios, tendo como 

objetivo final, vivenciar a fé em 

Deus, simplesmente de acordo 

com as crenças religiosas de cada 

um. Um exemplo é a igreja 

católica, que abre as portas à igreja 

ortodoxa, portanto, as diferenças 

dão lugar à liberdade de expressão 

e à diferença de paradigma. 

Foi graças à liberdade de 

expressão, ou à falta desta, que 

passámos de um sistema ditatorial 

para uma democracia parlamentar, 

onde todos se podem expressar de 

acordo com as suas convicções e 

ideais. Todos falam a verdade, 

todos falam a mentira, contudo, e 

de acordo com o princípio do dano 

«só é correto proibir alguém se isso 

prejudicar outra pessoa de um 

modo direto e inequívoco». 

Portanto, de acordo com este 

princípio de S. Mill, o único limite à 

liberdade de expressão é quando 

se provoca dano em terceiros, pelo 

que a política é um bom exemplo 

deste princípio, uma vez que 

politicamente vale quase tudo. 

Assim, a liberdade de expressão 

apenas termina quando esta 

interfere na liberdade do outro, 

princípio com o qual concordamos 

inteiramente. 

No século XXI pensamos que a 

liberdade de expressão deve ser 

usada sempre que sabemos que 

as opiniões são verdadeiras e, por 

isso, não devem ser silenciadas. 

Quando sabemos que as opiniões 

são falsas, sendo legítimo silenciá-

las e quando não sabemos se as 

opiniões são verdadeiras ou falsas. 

Portanto não devemos silenciá-las. 

Tomemos como exemplo a 

condenação do historiador David 

Irving, que no ano de 2005, no dia 

11 de novembro, foi preso na 

Áustria, por negar a existência do 

Holocausto. Nesta situação é 

legítimo silenciar e condenar Irving, 

pois este negou que as vitimas 

deste genocídio tenham 

acontecido, apresentando-as como 

uma farsa. Ora, existem provas de 

que durante a 2ª guerra mundial o 

Holocausto aconteceu, de facto e, 

o mesmo foi considerado o maior 

assassinato em massa do século 

XX. 

Em suma, a liberdade de 

expressão, como já foi referido 

anteriormente, é um tema atual e a 

reflexão sobre este tema agudizou-

se com o conflito da guerra na 

Ucrânia. A liberdade de expressão 

é um alicerce das sociedades 

democráticas e, assim, se deve 

manter. 
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Por Ana Lúcia Gomes, docente 
de Filosofia, na ESVRSA 

FILOSOFIA PARA CRIANÇAS 

 

 
Os alunos do 2º A  e do 3ºA foram 

desafiados nas sessões de Filosofia 

para Crianças a construir uma 

pequena comunidade. Em primeiro 

lugar, "naufragaram" em ilhas e 

desenharam o espaço em que iriam 

viver, definiram regras para viverem 

em conjunto, tarefas e escolheram 

um chefe. Este foi o resultado da sua 

organização social e política! Alguns 

construíram uma bandeira!  
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Por Carla Reis, 
professora de Biologia, na 
ESVRSA 

 

OLIMPÍADAS NACIONAIS DAS RESERVAS DA BIOSFERA (ONRB) 

 

 

 
Nos dias 29 e 30 de abril e 1 de 

maio, os alunos Natacha Santos, 

Rodrigo Vilão e a professora Carla 

Reis, deslocaram-se à Reserva da 

Biosfera do Paul do Boquilobo a 

fim de participarem em debates 

argumentativos, no formato 

campeonato, subordinados à 

temática das Reservas da Biosfera, 

inseridos na eliminatória final das 

ONRB. 

1ª Moção/Tema do debate - As 

Reservas da Biosfera promovem 

internacionalmente os territórios 

atraindo novos turistas para estas 

áreas.  

A posição da nossa equipa face a 

este tema foi – CONTRA 

2ª Moção/Tema do debate - A 

conservação da natureza 

condiciona o desenvolvimento dos 

territórios. 

A posição da nossa equipa face a 

este tema foi – A FAVOR 

3ª Moção/Tema do debate - 

Todas as escolas têm, 

obrigatoriamente, de realizar uma 

semana de aulas em contacto com 

a natureza 

A posição da nossa equipa face a 

este tema foi – A FAVOR 

A pontuação da nossa equipa após 

a realização dos 3 debates permitiu 

alcançar o 1º LUGAR! Realço que 

os júris das 3 moções teceram 

prestigiantes elogios a todo o 

trabalho desenvolvido. É de 

salientar que a equipa do nosso 

Agrupamento foi a única do 10ºano 

a participar nestas Olimpíadas, 

todas as restantes, eram do 11ºano 

ou 12ºano 

Os nossos alunos foram premiados 

com uma estadia de 3 dias numa 

das Reservas da Biosfera 

Portuguesas a designar nos dias 

12, 13 e 14 de setembro de 2022. 

Testemunho dos alunos 

participantes: “As olimpíadas 

Nacionais das Reservas da 

Biosfera passaram por um conjunto 

de fases desafiadoras que 

testaram a nossa criatividade, 

capacidade de investigação, de 

adaptação e muito mais. Tivemos a 

oportunidade de visitar a Reserva 

da Biosfera do Paul do Boquilobo e 

a Casa Estúdio Carlos Relvas, na 

Golegã, que adorámos. Viemos da 

Reserva não só, com um 1º 

lugar, mas também com muito 

boas memórias. Estivemos 

sempre rodeados por uma 

organização acolhedora e, 

sempre pronta para nos ajudar e 

esclarecer, por isso um grande 

OBRIGADO por toda a 

experiência.” 
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Por alunos do 10º E e 11º E, 
da ESVRSA. 

 
MANCHA ALE /ATÓRIA 
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Por Lúcia Viegas, aluna do 10º 
ano, turma F, Filosofia e 
Português, na ESVRSA 

Prosa vs Poesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuva que não Finda 

 

A cada dia que passa, a 

tempestade fica mais intensa. 

Talvez use o meu guarda-chuva 

para me proteger dessas gotas 

maldosas. 

Contudo, faltam-me as forças! 

Preciso de ajuda. 

De auxílio só tenho eu mesma. 

Envolta de tanta chuva e 

enorme ventania, encontro-me 

perdida no meio do nada 

Não sei onde estou, não sei 

onde irei, apenas sei que terei 

de esperar. 

Esperar que pare o temporal, 

para que de novo a intensa luz 

do sol me ilumine. 

 

Lúcia Viegas, aluna do 10º F 
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Por alunos do 10º E, 
da ESVRSA 

 

 EXPLORANDO A ARTE: ENTRE O RENASCIMENTO E O BARROCO  
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Por: Paulo Silva, docente 

coordenador do Projeto 

Eco escolas, da ESVRSA 

 

                             ECO ESCOLAS 

 

 

 
   

   No passado dia 26 de maio, o 

programa Eco escolas realizou o 

encerramento do vasto trabalho 

realizado ao longo do ano letivo 

2021/2022. Este ano procuramos 

utilizar  muita  criatividade para motivar 

os nossos ecoalunos, contámos com a 

presença do antigo aluno da Escola, 

Filipe Rodrigues, que concorreu ao 

programa Ídolos da SIC.  

  A iniciativa decorreu na biblioteca da 

Escola, com três turmas, 8º B, 9º a e 9º 

C, todos desfrutaram de uma tarde que 

conciliou a educação ambiental das 

futuras gerações, germinando novas 

consciências ambientais na nossa 

escola e na comunidade local.  

   Agora a escola secundária de 

EVRSA, vai apresentar a candidatura 

ao galardão ambiental 2021/2022, 

continuando a ser a Escola da cidade 

com mais trabalho realizado em prol do 

ambiente e da sustentabilidade 

ambiental do nosso planeta.   

   Foi uma tarde de grande motivação 

para a nossa equipa Eco escolas 

2021/2022, interligando com outras 

iniciativas muito importantes como a 

criação do jardim suspenso da 

biblioteca ou da regeneração dos 

espaços verdes da Escola, que foi uma 

tarefa que exigiu muita resiliência e  

persistência. 
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 Por João Santos , professor de 
T.P.I.E, da ESVRSA CUSQUEDO 

 

 

 

 

 

 

“Cusquedo” foi o nome da 
performance teatral que a turma 
116 criou nos módulos das 
disciplinas de Expressão Dramática 
e T.P.I.E. – Técnicas Pedagógicas 
Intervenção Educativa sob 
orientação do professor João 
Santos e a disciplina de Expressão 
Plástica, sob orientação do 
professor Bernardino Mira, 
inspirados na obra de Literatura 
para a Infância “O Coquedo”, de 
Clara Cunha.  

“O Cusquedo” mais que 
um espetáculo para a Infância foi 
um projeto de criação coletiva 
direcionado ao público-alvo do 
curso Técnico de Ação Educativa – 
as crianças, usando as linguagens 
artísticas como ferramenta de 
múltiplas aprendizagens.  

“O Cusquedo” teve 
diferentes momentos de 

apresentação, o que é motivo de 
orgulho, pelo reconhecimento do 
bom trabalho criativo da turma 
116. Teve estreia no dia cinco de 
abril, de 2022, na semana 
“RespiArte”, uma organização do 
Município VRSA, no Centro Cultural 
António Aleixo, para o público em 
geral.  

Por ter sido uma surpresa 
para o público e autarquia, 
organizaram-se apresentações do 
mesmo espetáculo de Teatro nas 
comemorações do Dia da Criança, 
a um e dois de junho, com três 
apresentações, no dia um, para 
todas as crianças do pré-escolar e 
1º ciclo, das escolas da Vila, no 
mesmo Centro Cultural e no dia 
dois fizemos uma apresentação em 
Cacela, para pré-primária e 1ºciclo. 
Na tarde de dia dois de junho 
fizemos duas apresentações em 

Monte Gordo, para as mesmas 
faixas etárias. Foi uma experiência 
extremamente enriquecedora e 
muito divertida.  

Apresentámos mais duas 
sessões a vinte e seis de maio, na 
Semana Aberta do Agrupamento, 
na Escola de Cacela, para os alunos 
do 2º ciclo, tendo sido uma 
oportunidade de partilhar o nosso 
trabalho e o experimentarmos com 
outras faixas etárias e 
acumularmos aprendizagem.  

Conseguir chegar a muitas 
crianças e inspirar-lhes um sorriso, 
foi o que mais nos motivou nesta 
jornada, termos conseguido chegar 
a muitas crianças e comunidade 
escolar de Vila Real orgulha-nos, 
pois a “Cusquedo” foi uma criação 
nossa, feita em equipa, unindo-a e 
fortificando. 
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