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Sob o signo da união da freguesia...

Cabanelas inaugura 
Centro Escolar

MEBRA promove 
megaprojecto 
de parceria 

com a Escola
Págs. 4/5

A celebrar 15 anos de existência...

A funcionar desde o dia 17 de Setembro, o novo Centro Escolar de 
Cabanelas foi oficial e solenemente inaugurado no dia 24 de Outubro 
último, numa cerimónia em que, por se tratar do Dia do Concelho, 
estiveram presentes inúmeras personalidades dos mais variados 
quadrantes político-sociais de um concelho que conta já com 152 anos 
de existência.

O Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento Vertical de 
Escolas de Prado, Prof. José António Peixoto, agradeceu o esforço 
desenvolvido pelo presidente da edilidade vilaverdense em prol da 
educação no concelho, regozijando-se por, finalmente, ter sido possível 
concentrar toda a comunidade escolar de Cabanelas num só edifício 
“cuja comodidade e beleza estão à vista de toda a gente”, não deixando 
de lembrar que foi preciso vencer resistências (e daí a demora) para 
colocar um ponto final num parque escolar que oferecia condições 
verdadeiramente inadmissíveis. 

Págs. 2/3
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A funcionar desde o dia 17 
de Setembro, o novo Centro 
Escolar de Cabanelas foi oficial 
e solenemente inaugurado pelo 
Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Eng. José Manuel 
Fernandes, no dia 24 de Outubro 
último, numa cerimónia em que, 
por se tratar do Dia do Concelho, 
estiveram presentes inúmeras 
personalidades dos mais variados 
quadrantes político-sociais de um 
concelho que conta já com 152 
anos de existência.

O padre da paróquia, Vítor Sérgio 
Nogueira, procedeu à bênção das 
instalações do moderno e atraente 
edifício escolar, tendo sido 
descerrada a lápide assinaladora 
do evento. De seguida, a aluna 
Fátima Costa, do 4.º ano, leu 
um poema evocativo em nome 
de toda a comunidade escolar, 
em que é manifestado regozijo 
e agradecimento pela “obra 
grandiosa”, mas apontado o senão 
da falta de espaço para brincar (ver 
caixa na página seguinte).

Primeiro passo de 
união da freguesia
O Presidente da Junta de 

Freguesia de Cabanelas, João 
Machado, sublinhou que com 
esta importante infraestrutura 
escolar está dado um primeiro 
passo significativo no processo de 
união da freguesia a cujos destinos 
preside, visto que pela primeira vez 
ali se concentra toda a comunidade 
escolar cabanelense. Agradecendo 
o esforço da edilidade vilaverdense, 
promotora do empreendimento, 
especialmente do seu presidente, 
assim como a colaboração de 
toda a comunidade educativa, 
não deixou de vincar que passa a 

residir naquele espaço educativo 
a enorme responsabilidade da 
construção de um futuro melhor. 
Manifestou a esperança de que se 
venha a constituir como um centro 
onde as crianças se sintam felizes 
e contentes e sejam devidamente 
preparadas para se tornarem os 
futuros homens e mulheres de 
uma terra que, fez saber, tem ainda 
vários outros problemas sérios a 
aguardar solução, designadamente 
a falta de sedes para a autarquia 
e colectividades, saneamento e 
abastecimento de água.

Ponto final num 
parque degradado
Também José António Peixoto, 

Presidente do Conselho Executivo 
do Agrupamento Vertical de Escolas 
de Prado, agradeceu o esforço 
desenvolvido pelo presidente 
da edilidade vilaverdense em 
prol da educação no concelho, 
regozijando-se por, finalmente, 
ter sido possível concentrar toda 
a comunidade escolar daquela 
localidade num só edifício “cuja 
comodidade e beleza estão à vista 
de toda a gente”. Não deixando 
de lembrar que foi preciso vencer 
resistências (e daí a demora) para 
colocar um ponto final num parque 
escolar que oferecia condições 
verdadeiramente inadmissíveis. 
Congratulou-se pelos benefícios 
de que tem sido alvo o ensino pré-
escolar e do 1.º ciclo, destacando 
as parcerias estabelecidas entre os 
vários intervenientes no processo 
educativo, nomeadamente o 
envolvimento dos pais e das 
famílias em toda a dinâmica 
de ensino-aprendizagem, que 
acaba por se reflectir no sucesso 
escolar da comunidade discente.

Aposta numa 
geração de sucesso
Finalizou o Presidente da 

Câmara o período das alocuções, 
sublinhando, numa evocação 
ao Dia do Concelho, que a obra 
ora inaugurada se insere num 
vasto processo de crescimento e 
desenvolvimento a todos os níveis 
iniciado há 152 anos, reiterando 
a sua paixão pela educação, 
traduzida no cumprimento de mais 
este “desígnio”, parabenizando o 
empenho da autarquia, dos pais 
(“que participam cada vez mais”), 
do Agrupamento e do vereador do 
pelouro da educação, Dr. Rui Silva, 
assim como o profissionalismo dos 
professores e funcionários, num 
contexto geral de “aposta numa 
geração de sucesso”. Relativamente 
aos reparos da aluna e do autarca 
local, José Manuel Fernandes disse 
que Cabanelas “pode contar com 
a nossa amizade”, adiantando 
que se procuram terrenos de apoio 
para desporto (possível aquisição 
do velho campo de futebol), que 
o edifício da renovada Escola 

Prof. Dr. Baptista Machado agora 
desocupado pode ficar para sede 
da autarquia e de colectividades 
e que com as verbas deste 
quadro comunitário de apoio 
serão resolvidos os problemas do 
saneamento e do abastecimento de 
água. Não deixou de se congratular 
igualmente com o clima de união 
que finalmente parece fazer-se 
sentir nesta freguesia, a que, 
sustentou, não tem sido alheio o 
magnífico papel desempenhado 
pelo seu pároco, exemplificando 
com as actividades promovidas 
em prol do custeamento das obras 
do novo centro paroquial.

Prosseguiu a cerimónia com a 
visita às novas instalações e com o 
serviço de um almoço às entidades 
convidadas.

O novo 
Centro Escolar

Trata-se de um amplo e bem 
concebido edifício, de estética e 
funcionalidade localmente muito 
apreciadas, situado no lugar de 
Portuzelo, à margem da Estrada 

Cabanelas inaugura 
Sob o signo da união da freguesia...

Pe. Vítor Nogueira benze o novo edifício Intervenção do Presidente da Junta de Freguesia
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Nacional N.º 205 Prado-Barcelos, 
na margem do ribeiro Puriço, que 
dispõe de 8 salas para actividades 
lectivas, de um refeitório com a 
valência de polivalente, com cozinha 
anexa, de gabinetes diversos para 
reuniões e atendimento, de casas de 
banho com as devidas condições, 
com equipamento para pessoas 
portadoras de deficiência, parque 
infantil e espaço exterior coberto 
para recreio e contando ainda com 
um parque de estacionamento à 
entrada.

Neste primeiro ano lectivo, a sua 
comunidade escolar é constituída 
por 177 alunos (106 do 1.º ciclo e 
71 do pré-escolar), 6 professores, 
3 educadoras e 4 auxiliares da 
acção educativa oriundos da EB 
1 Prof. Dr. Baptista Machado 
(vulgo EB 1 do Monte) e do JI de 
Espinheira.

É uma obra levada a cabo pela 
Câmara Municipal de Vila Verde, 
no âmbito do Plano Municipal de 
Requalificação e Modernização 
do Parque Escolar do Concelho, 
orçada em mais de meio milhão 
de euros, que contou com a 

Centro Escolar

comparticipação do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional 
(cerca de 400 mil euros). 

Inicialmente foi projectada 
apenas para receber os alunos 
oriundos da extinta EB 1 de 
Cerqueiral (no início do 3.º 
período do ano lectivo 2003/2004 
transferidos para a então EB1 do 
Monte por manifesta falta de 
condições do velho edifício, hoje 
devoluto) e também para albergar 
as crianças do Jardim-de-infância 
de Espinheira (a funcionar há mais 
de uma década na garagem de uma 
casa particular). Porém, atendendo 
aos novos princípios orientadores 
do Ministério da Educação, que 
apontam para a criação de centros 
escolares congregadores da 
população estudantil, obstando à 
actual dispersão de equipamentos 
e recursos materiais e humanos, a 
edilidade vilaverdense, já após o 
lançamento simbólico da primeira 
pedra da construção, em 1 de 
Junho de 2005, decidiu investir 
numa ampliação da construção 
inicialmente projectada, visando 
precisamente ali concentrar toda 

a população estudantil de Caba-
nelas.

Nesta mesma linha de orientação 
aponta ainda a Carta Educativa 
concelhia, que remonta a finais de 
2005, para a criação de um outro 
Centro Escolar na Vila de Prado, 

Na inauguração desta Escola,
Queremos festa e alegria.
Agradecemos a sua construção,
Para os meninos da freguesia.

Nela há cor e fantasia,
Necessárias para as crianças.
Está bem adaptada,
Ao ensino de mudanças.

Aqui aprendemos a ler,
Pintar, escrever e contar.
Só temos pena de não ter
Mais espaço para brincar.

A nossa Escola é nova,
Bonita por dentro e por fora.
Se uns estão a começar,
Outros vão ter de ir embora.

Dela vai sempre ficar
Uma grande recordação.
A escola de Cabanelas
É uma bela construção.

Por esta obra grandiosa,
O nosso muito obrigado
A todas as entidades
Que nela tenham participado.

concentrador da população 
escolar das quatro escolas EB1 
e JI existentes nesta vila, assim 
como da EB 2,3, prevendo ainda 
a instalação do almejado ensino 
secundário.

Jorge Pedrosa

A Nossa Escola

Fátima Cunha Costa, 4.º ano

Também houve tempo para a brincadeiraMuita animação e felicidade das crianças a assinalar dia festivo
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Na sequência de uma parceria iniciada no ano lectivo de 2004/2005, 
com o patrocínio dos custos inerentes à introdução na Escola EB 
2,3 de Prado do cartão magnético multiusos, que se tem mantido, a 
empresa Mebra – Comércio por Grosso de Metais e Acessórios de 
Braga, S.A. tornou-se no início deste ano lectivo a patrocinadora 
oficial do Agrupamento Vertical de Escolas de Prado.

Respondendo à solicitação do renovado patrocínio dos cartões 
magnéticos, o empresário António de Barros, mostrou-se disposto 
a alargar consideravelmente a sua acção mecenática, tanto mais 
que a empresa, sedeada no lugar do Barreiro da Vila de Prado, 
desde a sua fundação, em Abril de 1992, está a celebrar 15 anos de 
existência. Nesse sentido, sugeriu entusiasticamente desde logo ao 
Conselho Executivo do Agrupamento o financiamento de um amplo 
e significativo leque de acções de cariz didáctico-pedagógico, social 
e cultural, visando uma efectiva renovação da política de marketing 

da empresa, com particular incidência no apoio à Educação.
Revelando especial preocupação e sensibilidade pelas situações de 

grave carência sócio-económica de famílias do Meio, mostrou-se desde 
logo seriamente empenhado em contactar de perto com as pessoas, 
mostrando-se chocado por haver ainda quem não disponha, por 
exemplo, de casa de banho nas suas casas, e assumindo pessoalmente 
a resolução das suas mais vincadas necessidades.

No âmbito da comemoração dos quinze anos de existência da 
empresa, que comercializa artigos sanitários, torneiras, acessórios 
de banho, acessórios de canalização e artigos de rega, será promovido 
na Escola EB 2,3 de Prado um concurso de slogans publicitários, cuja 
temática terá em conta o binómio água e lenços dos namorados, numa 
perspectiva de sensibilização para a cultura local e para a defesa do 
ambiente, tanto mais que a água é uma componente notoriamente 
associada à área de comercialização da empresa. 

MEBRA promove megaprojecto 
de parceria com a Escola  

A celebrar 15 anos de existência...

A comemoração de um aniversário é sempre um assinalável momento 
de alegria, satisfação, congratulação e festejo. Reúnem-se os mais 
próximos, há prendas e surpresas…

Desta vez inverteram-se os papéis e, ao perfazer quinze anos, a jovem 
empresa Mebra presenteia a comunidade escolar da E.B. 2,3 com um 
ambicioso (leia-se Mebralómano) projecto de boa-vontade, cooperação e 
altruísmo, que potencia uma (cada vez mais desejável) parceria, onde as 
palavras-chave são o envolvimento, a partilha, o compromisso, a criação 
e a inovação, numa perspectiva de caminhada educativa conjunta. 

Desde a simples frase ou slogan, ao poema mais trabalhado; desde 
o artigo para o Reticências, à reinventada quadra para um concurso de 
Lenços dos Namorados… cabe à malta pôr a imaginação a funcionar e 
a tinta a deslizar no papel!  

É, certamente, para ambas as partes uma lufada de motivação, 
investimento e progresso!

Fica uma palavra de reconhecimento em nome daqueles que vierem 
a beneficiar deste Mebraprojecto e os votos de um futuro (ainda mais) 
promissor!

Parabéns MegaMebra! 

Dina Bicas - Coordenadora do Departamento de Línguas

EB 2,3 
no país da 

Mebralândia
Para além do mais, tem sido verdadeiramente marcante a preocupação 

do proprietário da empresa, Snr. António de Barros, em matéria de apoio 
às famílias mais carenciadas dos alunos da Escola.

Tendo-lhe sido dado a conhecer os casos tidos como mais gritantes 
respeitantes à falta de condições habitacionais mais básicas, como a 
falta de um simples chuveiro ou banheira, de água pública e de ligação 
à rede de saneamento, este empreendedor empresário, que não esconde 
a sua origem humilde, mostrou-se muito sensibilizado e fez questão de 
ir pessoalmente, acompanhado de um construtor civil, apurar in loco as 
necessidades, mostrando-se disposto a minimizá-las. Revelou a intenção 
de contactar os autarcas locais e de diligenciar no sentido de intervir na 
resolução das carências mais prioritárias.

Para além disso, reconhecendo as preocupações de índole social 
manifestadas pela Escola, mostrou-se fortemente empenhado em colaborar 
numa onda de solidariedade e de fraternidade que atenue as dificuldades 
sócio-económicas que progressivamente têm grassado no nosso Meio, 
de tal forma que está a custear as despesas de alunos em consultas e 
tratamentos médicos, ao nível de oftalmologia (visão) e de estomatologia 
(dentição).

Nessa linha, tem sido significativo o papel desenvolvido pelo SASE, 
o corpo docente tem-se desdobrado na concessão de vestuário, estando 
ainda a ser já preparada a habitual campanha natalícia “Dar é fixe”.

Jorge Pedrosa

Apoio às 
famílias mais 
carenciadas
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MEBRA promove megaprojecto 
de parceria com a Escola  

A celebrar 15 anos de existência...

Já na área das expressões artísticas, está programada a imple-
mentação de um concurso de design em ordem à procura, entre a 
comunidade discente deste estabelecimento de ensino, de talentos que 
transmitam inovação e criatividade aos produtos comercializados 
pela Mebra.

Empresa de serviços, a operar no mercado nacional e internacional, 
que se mostra ainda disposta a patrocinar a atribuição de um prémio 
para o melhor aluno de cada ano lectivo na vertente académica e 
ainda um outro para o melhor aluno em matéria de comportamento 
social exemplar, na senda do quadro de valor e excelência há uns 
anos implementado nas escolas portuguesas. 

E revela-se ainda esta sociedade anónima, que conta com 3.500 
clientes e tem um volume de negócios que ronda os 20 milhões de euros, 
disposta a suportar os custos de uma mega concentração desportiva 
e de convívio destinada a toda a comunidade escolar, em dia do ano 

lectivo a definir, eventualmente num parque de actividades radicais.
Trata-se de um inédito programa de acções de irrefutável interesse, 

que surpreendeu muito favoravelmente o órgão executivo do 
Agrupamento, potenciador de uma parceria muito profícua, na senda 
da comunhão de esforços entre a Escola e o Meio que se preconiza.

Nessa linha, iniciou já na EB 2,3 de Prado o primeiro Curso de 
Educação e Formação, de nível II, tipo 2, de Pastelaria e Panificação, 
que daqui a dois anos dará equivalência ao 9.º ano de escolaridade 
a doze alunos nele inscritos, cuja vertente profissionalizante se 
desenrolará na empresa PaniPrado, Lda., sedeada ali bem junto 
às instalações escolares. Empresa que também tem colaborado no 
processo de pré-profissionalização de alunos do regime educativo 
especial, com currículos alternativos ao ensino regular, tal como a 
“Pichelaria Cávado”, a Casa do Povo da Vila de Prado e o horto 
“Viveiros do Cávado”.

No âmbito da parceria da nossa Escola com a empresa Mebra, vai 
realizar-se um inédito concurso de Design, que terá como objectivo a 
criação de um produto ligado ao âmbito de comercialização daquela 
empresa patrocinadora, concebido através do processo de design.

O concurso decorrerá no 2.º período, só participarão alunos do 9.º ano 
e terá um júri composto por professores e profissionais de design.  

Os alunos terão que demonstrar todas as suas capacidades e 
conhecimentos no processo de criação artística e serão acompanhados e 
orientados pelos professores de Educação Visual.

De forma a reforçar o entusiasmo, empenho e motivação dos alunos 
para este concurso, os prémios, oferecidos pela Mebra, serão bastante 
tentadores, contemplarão os dez primeiros classificados e serão 
oportunamente divulgados. Esta actividade é da responsabilidade do 
Departamento de Expressões - Grupo de Educação Visual.

Desejando boa sorte a todos os participantes, 
O Grupo de Ed. Visual 

Concurso de Design 

No lato contexto do louvável envolvimento no projecto educativo da 
Escola, a empresa MEBRA irá premiar os alunos que se distingam pelos 
seus resultados académicos e pelo comportamento enquanto pessoas e 
cidadãos.

São 3.500 euros a distribuir, no final do ano lectivo, por um aluno 
de cada ano de escolaridade que alcance as classificações/menções 
máximas em todas as áreas curriculares e que se evidencie pela sua 
cidadania exemplar no seio da comunidade educativa. Ou seja, trata-se 
de 10 prémios, no valor individual de 350 euros, que visam estimular 
a excelência no seio da comunidade estudantil nos domínios do saber 
e do conhecimento e valorizar comportamentos meritórios ao nível do 
esforço, dedicação e envolvimento pessoal, superação, respeito, amizade, 
solidariedade… paradigmas de uma vivência e convivência que prime 
pela notoriedade.

Também neste campo a empresa patrocinadora marca a diferença, 
evidenciando uma incomum sensibilidade em matéria de incentivo 
à promoção do sucesso escolar e de reconhecimento do mérito dos 
melhores alunos, contribuindo assim significativamente para o alcance 
do fim último que tem presidido à gestão dos destinos do Agrupamento 
– “Crescer na Escola”.

Jorge Pedrosa

3500 euros
para melhores

alunos

A maior parte das vezes nem nos lembramos mas, quase todos, quase 
todos os dias andamos com a Mebra. Alguns, provavelmente mais 
distraídos, ainda se interrogarão: mas afinal quem é a Mebra? A resposta, 
sob uma forma mais ou menos enigmática, poderá estar na mochila, na 
carteira ou simplesmente no bolso de cada um. Mas quem é essa mesmo? 
É que quase todos os dias pegamos na Mebra, utilizamos a Mebra ainda 
que seja apenas pelo facto desta empresa patrocinar a existência dos 
nossos cartões da Escola. 

Já agora, sabias que no segundo período, lá para o dia 9 de Maio, vai 
haver o Dia Mebra? Sabias que esse dia pretende ser um dia diferente, 
mais ou menos radical, fora da Escola e destinado a todos os alunos, 
professores e funcionários? 

Mais informações mais lá para a frente...
Francisco Costa

Dia Mebra
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No dia 17 de Setembro do corrente ano, o EFAprado iniciou a sua 
actividade lectiva.

Este ano com três turmas: uma de B2 – básico, segundo ciclo – com 
duração de 515 horas de formação, e duas de B3 – básico, terceiro ciclo 
– com duração de 965 horas cada. No total das três turmas temos inscritos 
46 formandos (com idades entre os 17 anos e os 54 anos), o que reflecte 
bem  o interesse dos nossos  adultos em elevarem  as suas qualificações 
escolares básicas.

Novas Oportunidades...

EFA tem 
três turmas

Novas Oportunidades...

Estamos todos de parabéns, pois o objectivo deste Agrupamento, e em  
particular desta escola, foi atingido. Isto a avaliar pelo impacto positivo 
que esta formação causou na nossa comunidade local, quando de uma 
turma EFA passamos para três.  Contudo não podemos deixar de realçar 
que quem mais contribuiu para este sucesso foram, sem sombra de dúvida, 
os nossos formandos  que iniciaram esta modalidade formativa no ano 
transacto, pois souberam, de uma forma ímpar, com a sua envolvência, 
entrega e espírito de sacrifício, divulgar que a vontade de aprender não 
morreu, continua viva e que vale a pena.

 A prova disso está patente  na  entrega dos Certificados de Equivalência 
do 6.º ano de escolaridade a todos aqueles supra referenciados, num total 
de nove, a quem, desde já, votamos as nossas sinceras congratulações.

A todos eles , conjuntamente com os formadores que tornaram isto 
possível, um muitíssimo obrigado.

Visitem  o nosso Blog em : www.efaprado.blogspot.com (página 
Web da nossa  Escola).

A equipa de formadores

Está em curso a grande aposta formativa da nossa Escola para o corrente 
ano lectivo, o Curso de Educação e Formação de Pastelaria/Panificação, 
projecto pioneiro, sob direcção da Prof. Teresa Machado, integrado 
por uma turma de 12 alunos que não escondem a felicidade por terem 
enveredado por esta alternativa profissionalizante ao ensino regular.

Como por golpe de magia, eclipsou-se a sua desmotivação pela 
actividade escolar e ei-los radiantes e apostados em devolver significado 
à sua vivência e convivência quotidiana, revelando afinco e entusiasmo 
pela nova vida académica que lhes está a ser proporcionada e patenteando, 
afinal, aptidões e saberes que não deixam de surpreender.

Recuperaram a confiança em si próprios e nos outros, acreditam nas 
suas potencialidades, sentem-se valorizados e dispostos a tornarem-se 
excelentes profissionais numa área da indústria alimentar muito carecida 
de quadros técnicos devidamente habilitados e qualificados. Daí que a 
empresa “PaniPrado” tivesse revelado desde sempre enorme interesse na 
criação deste curso, materializando uma parceria que se almeja de sucesso, 
colocando à disposição da Escola as suas instalações, devidamente 
pensadas para o efeito, o equipamento necessário para a prática em 
contexto de trabalho e formadores especializados, para além de que ali se 
desenvolverá, naturalmente, o estágio integrado dos formandos. Trata-se 
de uma empresa de referência no mercado da panificação e pastelaria, com 
implantação local e regional, referenciada pela sua predisposição para a 
inovação tecnológica, para a qualificação e elevação profissional dos seus 
profissionais e para a garantia da qualidade dos seus produtos.

O curso, com a duração de 2109 horas, distribuídas por este e pelo 
próximo ano lectivo, concede a equivalência ao 9.º ano de escolaridade, 
com a vertente da formação escolar a desenvolver-se na Escola, no turno 
da manhã, enquanto as tardes são destinadas à aprendizagem do ofício 
de pasteleiro/padeiro. Estão reunidas todas as condições para que esta 
feliz e marcante iniciativa do Agrupamento se torne um êxito efectivo e 
o primeiro passo na senda da criação de cursos similares em outras áreas 
profissionais, tendo como desiderato último a elevação pessoal, cultural e 
sócio-profissional dos nossos alunos e, por inerência, o desenvolvimento 
sócio-económico do Meio envolvente, finalidade prioritária, cremos, de 
qualquer sistema educativo que se preze.

Jorge Pedrosa

CEF pioneiro
na PaniPrado

De visita à Panidoce - Braga
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Bem de primordial importância, a Saúde requer constantes cuidados 
na sua manutenção, sendo indispensável que a escola assuma como 
premente que a prevenção e a informação são princípios de uma escola 
moderna e preocupada com a formação plena dos seus educandos. 
Daqui se conclui que é essencial, por um lado, a adopção de um estilo 
de vida harmonioso, activo e equilibrado e, por outro, um melhor 
esclarecimento acerca de questões relativas à Saúde.

Defendemos que a escola não pode hoje preocupar-se somente 
com a sua função instrutiva, de transmissão do conhecimento, numa 
palavra, com a sua tradicional função cognitiva, pelo contrário, ela está 
hoje obrigada a desempenhar tarefas educativas que outrora foram 
atribuição da família e de outras instituições que não a instituição 
escolar.

Tendo de educar mais, ela não pode contudo educar sozinha. Torna-

se necessário envolver outros actores e instituições. Teremos então de 
abrir a escola à comunidade e transformá-la em centro nevrálgico de 
uma comunidade educativa que vai muito para além de si própria.

Assim, e tendo em conta que por vezes se verificam constrangimentos 
na abordagem de temas relacionados com a saúde individual e 
colectiva, defendemos que os professores/escolas devem desenvolver 
estratégias que lhes permitam implementar programas/projectos 
de intervenção/formação interdisciplinar que possam levar ao 
desenvolvimento de práticas, atitudes e valores promotores de uma 
vida saudável e à formação de cidadãos informados, esclarecidos e, 
por isso, mais responsáveis e interventivos.

É este o desafio deste ano, nesta e em todas as escolas do País: 
desenhar um projecto de intervenção eficaz que possa efectivamente 
promover activamente a saúde e o bem-estar da comunidade.

Educação para a Saúde

No contexto da preconizada 
Educação para a Saúde, a 
primeira manifestação pública 
de teor abrangente, sob a égide 
da coordenadora da Educação 
para a Saúde, Isabel Macedo, 
dos Serviços de Acção Social 
Escolar, Sameiro Lage, e da 
sub-coordenadora de Ciências, 
Assunção Cunha, deu-se com a 
comemoração do Dia Mundial da 
Alimentação (16 de Outubro), com 
a tónica a incidir na importância 
de aumentar o consumo de frutas 
entre a comunidade estudantil.

Foi atempadamente colocada no 
placard da Sala dos Professores uma 
informação sobre os motivos desta 
celebração, com uma solicitação a 
todos os docentes no sentido de, 
nessa data, enquadrarem o tema 
nas suas actividades lectivas da 
forma considerada mais pertinente 
e adequada, o que viria a ocorrer 
sobretudo nas aulas de Ciências 
e de Formação Cívica, tendo os 
alunos pesquisado informação 
e produzido cartazes para uma 
exposição que esteve patente no 
Polivalente e na Biblioteca, com 
trabalhos das turmas do 5.º A, 5.º 
E, 6.º B , 6.º C e 9.º C.

O Sub-departamento de Ciên-
cias produziu também vário 
material informativo (regras 

Muita fruta no Dia da Alimentação
gerais para uma boa alimentação, 
importância de uma alimentação 
equilibrada, roda dos alimentos 
actualizada de acordo com 
os últimos conhecimentos na 
área da nutrição…) que foi 
estrategicamente colocada nas 
mesas da sala dos professores, 
tendo ainda concebido uns 
panfletos distribuídos também 
pela sala dos professores e pelas 
mesas do refeitório.

Como o lema das comemorações 
deste ano lectivo foi a importância 
de aumentar o consumo de frutas 
pelos alunos, foi colocada no 
polivalente uma mesa decorada 
com frutos, com os painéis da 
exposição dos trabalhos dos alunos 
como envolvente decorativa. Como 
actividade integradora de toda a 
comunidade, foi levada a cabo a 
distribuição gratuita de salada de 
frutas em todos os intervalos da 
manhã e da tarde, contando com 
a colaboração activa dos alunos 
do 5.º A.

A actividade resultou, a mensa-
gem da necessidade de consumir 
fruta chegou aos alunos, desejamos 
agora que se traduza efectivamente 
numa mudança de atitude.

Isabel Macedo, Coordenadora 
do Projecto de Saúde Escolar

Neste início de ano lectivo, 
a Federação Nacional de Pro-
dutores de Leite promoveu o 
Concurso “Embaixadores do 
Leite”, destinado a alunos do 2.º 
ciclo e com o principal objectivo 
de incrementar o consumo de 
leite. 

Dado que a Alimentação é 
um dos temas a desenvolver 
no âmbito da Educação para 
a Saúde, como coordenadora 

desse projecto nesta Escola, 
desenvolvi vários esforços no 
sentido de motivar os alunos a 
participar e solicitei aos Directores 
de Turma e professores de TIC que 
colaborassem, dado o prazo muito 
exíguo de decurso do concurso.

A Fenelac promoveu a distri-
buição a todos os alunos de copos 
e cadernos com os Expensive Soul 
e outro material promocional, e 
após a inscrição da Escola como 

participante, os alunos tiveram 
que responder a um pequeno 
questionário e produzir e enviar 
um trabalho sobre o tema.

A melhor notícia ficou para o fim: 
fruto desta célere participação, a 
Escola ganhou um moderno 
computador, que vai enriquecer o 
património da sala de TIC.

Parabéns a todos os alunos que 
cooperaram e agradecimentos 
aos professores que, em “contra-

relógio”, facilitaram essa parti-
cipação.

A toda a Comunidade Esco-lar, 
fica um lembrete: não se esqueçam 
que o leite é um alimento muito 
rico em nutrientes essenciais a 
uma alimentação equilibrada e 
saudável e que devem consumi-
lo diariamente.

Isabel Macedo, 
Coordenadora do Projecto 

de Saúde Escolar

Embaixadores do Leite



A campanha “Tampomania” de 
recolha de tampinhas de plástico 
acaba de dar os seus primeiros frutos 
palpáveis – a Gisela já tem uma cadeira 
de rodas electrónica.

Foram cerca de dois anos lecti-
vos de intenso envolvimento de 
toda a comunidade educativa do 
Agrupamento nesta meritória cam-
panha, que contou com um alargado 
e entusiástico envolvimento de alunos 
e suas famílias, docentes, educadores 
e funcionários, e acaba de ter um 
epílogo reconfortante, que deve servir 
de estímulo para dar continuidade a 
este projecto de elevado interesse e 
significado humano e ambiental.

Foram necessárias 4,5 toneladas 
de tampinhas para que a nossa 
querida Gisela, agora com 16 anos 
de idade e o 9.º ano já concluído, 
recebesse a notícia, há muito ansiada, 
de que finalmente iria receber o seu 
“Ferrari”. Trata-se de uma cadeira de 
rodas electrónica, no valor de 3.740 
euros, adequada às suas limitações de 

Tampinhas dão cadeira 
de rodas à Gisela

ordem motora e sensorial inerentes a 
um quadro de paralisia cerebral, cuja 
candidatura, junto do Departamento 
Humanitário da Equipa Espiral de 
Braga, foi formulada pela Escola em 
inícios de 2006.

A partir de então, com o apoio de 
Rui Apresentação, dirigente desta 
associação bracarense, começaram a 
ser enviadas periodicamente para o 
Patronato da Sé, onde está sedeada, 
remessas sucessivas de sacos de 
tampinhas, contando também com 
a preciosa colaboração do senhor 
“Fausto”, ao nível do transporte. 
Elas chegavam em catadupa à sede 
do Agrupamento, vindas de todas as 
escolas que o constituem, de tal forma 
que chegaram a causar problemas de 
acomodação devido ao elevado volume 
das remessas. 

A Equipa Espiral funciona como 
entidade receptadora, diligenciando 
depois o transporte do material 
recebido para a empresa “Ambisousa”, 
gestora do aterro sanitário de Lousada, 

que procede à sua reciclagem, cre-
ditando em numerário o montante 
correspondente ao volume da remessa 
até perfazer o necessário para a 
aquisição do equipamento desejado. 

O pai da aluna, assim como outras 
entidades bracarenses, tiveram também 
uma participação fundamental, até 
porque uma das grandes virtudes deste 
projecto é precisamente a eclosão de 
uma onda de solidariedade sem olhar 
a quem, porque há listas de espera para 
recepção de equipamentos dirigidos a 
pessoas com deficiência, pelo que 
apenas se sabe que as entregas de 
tampinhas visam ajudar alguém.

Depois da Gisela, foi já efectuada a 
candidatura para mais uma cadeira de 
rodas, desta feita para o Jorge Filipe, 
também com paralisia cerebral, pelo 
que não deve esmorecer a campanha 
“Tampomania”, visto que continua 
a haver pessoas que precisam da 
ajuda de todos, que contam com 
o altruismo, a generosidade e o 
humanismo dos seus semelhantes. 

Vamos, pois, continuar a guardar, 
recolher e entregar tampinhas com o 
entusiasmo de sempre, contribuindo 
para a defesa do ambiente e para a 
atenuação do infortúnio de muitos 
portugueses!

Jorge Pedrosa

É sempre singular o ambiente criado 
na Escola, enquanto decorre a campanha 
eleitoral para a Associação de Estudantes, 
num exercício democrático de grande 
agitação e colorido capaz de causar 
inveja a qualquer campanha da mais 
pura política. É mesmo à séria, com 
promessas para cumprir à risca, animação 
da mais variada e tudo. Onde podemos 
encontrar, hoje, disto? Na América? 
Na grande capital? Naaa!.. Campanhas 
destas, frenéticas, esvoaçantes, com 
bandeiras e cartazes, com distribuição 
de coisas doces, gritos, reprimendas 
mútuas e palavras de desordem… só na 
EB 2,3 de Prado, para a Associação de 
Estudantes. Tem sido sempre assim e este 
ano não foi excepção.

Apresentaram-se à contenda de 
“adversários por dois dias” 3 listas que 
se propunham, no mínimo, reformar e 
alterar tudo de fio a pavio, a fim de que 
o nosso ensino entre, de uma vez por 
todas, na linha da frente e a escola se 
pareça a um resort de luxo. Isso seria 
excelente e a intenção é sempre boa. 
Ficamos a aguardar, muito atentos, o 
cumprimento das promessas. Força, 
Vota B, grande vencedora!

Recordemos os resultados: Lista A, 
219 votos; Lista B, 227 votos e Lista C, 
90 votos. Como se vê, a luta foi renhida. 
Ficamos então à espera do contributo de 
todos e, para que as portuguesas e os 

portugueses saibam a quem pedir contas, 
eis os nomes dos dirigentes eleitos, 
todos do 9º C: presidente, Maria Luísa 
Sá Machado; vice-presidente, Jorge 
Samuel Gomes; secretário, Nuno Silva; 
tesoureiros, Diana Gomes e José Pogeira. 
Para que não trabalhem sozinhos, a B 
conta com um staff constituído por mais 
18 colegas que dão a cara. 

Deixem-nos acrescentar ainda o 
seguinte: passadas as eleições e perdoado 
o vencedor, devemos governar para 
todos e todos devem colaborar nos actos 
da Associação como bons amigos de 
sempre. Vamos a isso!

Manuel Faria

Associação de Estudantes 
tem novos responsáveis

A campanha foi uma vez mais 
bastante animada


