
Guia 
Gastronómico
do Oeste 2015

Este suplemento é parte integrante da edição nº 5088 da Gazeta das Caldas 
e não pode ser vendido separadamente.



2 Educação & Formação 25 Setembro, 2015
Gazeta das Caldas

Avós e netos – a escol 

MARIA GRACINDA GONÇALVES, 60 ANOS
DULCE BORDALO, 10 ANOS

CALDAS DA RAINHA

Era muito diferente. Andei em duas escolas primárias no Arelho (Óbidos) e em Alhadas (Figueira da 
Foz) e ambas estavam cheias. Eram turmas mistas e os  professores eram muito rigorosos. Tínhamos 
que cantar o hino em pé, ao lado das carteiras, todos os dias, na sala de aula onde havia as fotogra-

fi as de Salazar e de Américo Tomás.
Os quatro anos estavam todos na mesma sala: uma fi la por cada ano.
Andávamos todos de bata branca e sempre que alguém se portava mal, havia reguadas, algo impensável hoje 
em dia.
Gostei há dias de ir à aldeia de José Franco (Mafra) onde recriaram uma escola, igual àquelas onde andei. 

Sim. Ajuda a minha fi lha e a minha neta. Vou buscá-la e pô-la à escola e faço-lhe o jantar e ajudo-a, 
por exemplo, a decorar a tabuada. 
Fazemos muitas coisas juntas: viajámos para o Porto de avião e fomos à Berlenga de barco. No Porto 

fomos à Livraria Lello onde encontrei os manuais da escola… de há 50 anos! Até me emocionei. E comprei-os!
Às vezes vamos ao cabeleireiro as duas e cortamos o cabelo ao mesmo tempo!

Agora que agora é muito melhor e têm a ajuda das tecnologias, dos computadores, dos tablets e dos 
telemóveis… Enquanto nós tínhamos ardósias e os tinteiros nas próprias carteiras.
Também não havia mochilas. Era num saco de pano que levávamos os livros e os cadernos.

Os jogos também eram diferentes: saltava-se à corda, jogava-se à roda e à “macaca”. Agora é tudo mais 
tecnológico.
Aos sábados de manhã tínhamos trabalhos manuais e as meninas aprendiam a costurar e a fazer bordados.
Não se podia escrever nos livros pois estes fi cavam para os irmãos. Agora os manuais estão sempre a mudar. 

N.N.

 Como era a escola no seu tempo? 
    Costuma levar ou ir buscar os netos à 
      Quais as principais diferen

PEDRO VENÂNCIO, 75 ANOS
GUILHERME ARAÚJO, 13 ANOS 

CALDAS DA RAINHA

No meu tempo os pais até se esqueciam de matricular os fi lhos...  Eu fui para a escola por-
que um primo meu também foi. Roubei a ardósia e um giz à minha irmã, meti-os num saco 
e lá fui sem estar matriculado. A professora depois é que tratou de tudo.

Há 68 anos, no Sobral da Lagoa, ainda não havia a escola primária que foi construída no Estado Novo. 
Era um armazém com dois salas: uma para os rapazes e outra para as raparigas. A professora, a D. 
Alice, dava aulas da primeira à quarta classe. E dava umas reguadas. Fazia o ditado, nós íamos ao in-
tervalo e quando voltávamos era uma reguada por cada erro e tínhamos que escrever a palavra cin-
co vezes.

Sim, vou quase sempre buscar o Guilherme. O pai ou a mãe levam-no de manhã e à tarde 
sou eu que vou buscá-lo. Já fazia isso quando ele andava na escola aqui na Encosta do Sol 
e agora costumo ir buscá-lo à Raul Proença.   

A principal diferença é que tínhamos uma professora que dava as quatro classes. E na 4º 
classe avançávamos para matérias que hoje só se dão no 8º ou 9º ano. Matemática, História, 
Geografi a, Ciências Naturais... tínhamos que dar aquilo tudo. Na História tínhamos de saber 

as dinastias todas e na Geografi a os rios, as linhas férreas, as serras, de Portugal e também de África, 
Índia, Timor.
E havia outra grande diferença: não tínhamos livros. Copiávamos do quadro e às vezes era professor 
que nos emprestava uns cadernos escritos por ela para nós estudarmos. C.C.

MARIA ALBERTA HENRIQUES, 67 ANOS
BERNARDO HENRIQUES, 8 ANOS

CALDAS DA RAINHA

Era bastante diferente. Quando entrei para a escola não sabia nada, enquanto que os me-
ninos agora já vão mais preparados. 
No meu tempo as classes estavam todas juntas numa sala pequena, enquanto que agora 

já separam alguns anos. O primeiro e segundo anos estão separados do terceiro e quarto.

Sim. Como os pais trabalham vou buscar o Bernardo, e o amiguinho, todos os dias à escola 
do Reguengo da Parada, à tarde.

O ensino é diferente. Tenho a quarta classe e há matérias que o meu neto dá no segundo 
ano que eu não consigo ensinar. 
Os livros antigamente passavam de uns anos para os outros, enquanto que agora mudam 
todos os anos.  F.F.

1

2

3

2

3

1

2

3

1

2
3

1

MANUELA CAPITÃO CASIMIRO, 67 ANOS
LEONARDO GIL, 13 ANOS

CALDAS DA RAINHA
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 a de uns e de outros

Fui criada num colégio, a partir dos nove anos, onde apenas estudavam meninas e só quando 
fui para o ciclo preparatório, na Escola Rafael Bordalo Pinheiro, é que as turmas já eram mistas. 
Havia liberdade para brincar, mas com algumas condicionantes. As meninas não usavam calças 
nem pinturas.

A relação com os professores era boa e, nalguns casos com bastante à vontade. Tinha um professor, o Jorge, 
a quem até chamávamos de Jorginho. Lá havia um ou outro que tinha a mania que era superior, porque acha-
va que as Caldas era uma aldeiazinha. É que naquela altura existia o preconceito que Coimbra e Lisboa é que 
eram cidades. História e Desenho sempre foram as minhas disciplinas favoritas, mas a Matemática não era 
comigo.

Com a outra neta havia mais esse hábito porque foi muito criada por mim. Já o meu neto Leonardo 
só começou a vir para minha casa mais tarde, mas a partir do momento em que a situação norma-
lizou, aí sim, começámos a passar mais tempo juntos. O Léo sempre foi muito aberto comigo e con-
ta-me como é o dia-a-dia na escola (Colégio Rainha D. Leonor). Ainda hoje o ajudo nos trabalhos 

manuais, mas só consegui acompanhá-lo nas matérias da escola até à 4ª classe. Agora sinto que as disciplinas 
são muito diferentes.

No meu tempo as coisas faziam-se muito à mão enquanto agora é tudo muito mais tecnológico. 
Eles não sabem fazer uma conta de cabeça com a mesma facilidade nem sabem a tabuada de cor, 
quando nós a tínhamos na ponta da língua. Mas o Leonardo é uma criança muito atenta e curio-
sa, prefere ver programas de ciência e animais do que jogar jogos na consola, o que faz com que 

tenha muita cultura, acima da média, e consiga conversar um pouco sobre tudo. Acho que isso hoje em dia 
é raro, porque os jovens estão mais preguiçosos e muito habituados a procurar informação no computador. 
Esquecem-se um pouco dos livros. M.B.R.

escola? 
ças entre a escola do seu tempo e a escola dos seus netos?

MARIA ISABEL GREGÓRIO, 70 ANOS
INÊS COUTINHO, 16 ANOS

CALDAS DA RAINHA

Ia a pé para a escola, apesar de morar a dois quilómetros. Voltava a casa para almoçar uma sopa 
à pressa e, da parte da tarde, tinha aulas debaixo de uma grande fi gueira porque a sala estava 
ocupada por outros alunos. Quando chovia, íamos para o barracão de uma senhora. Éramos nós 

que fazíamos os nossos cadernos, comprávamos as folhas, que eram coloridas, recortávamo-las ao meio e 
cozíamos o caderno. Chamavam-se os cadernos de 35 linhas. Nunca gostei do ambiente da sala de aula… Eu 
era gordinha e tinha as pernas muito grossas, e os rapazes passavam a vida a levantar-me a saia. Um dia dei 
um chapadão a um deles e a professora pôs-me de cabeça virada para o quadro, levantou-me a saia e deu-me 
reguadas no rabo. Nunca mais me esqueci. 

Sim, sempre houve o hábito de ir buscar a Inês ao colégio (Colégio Rainha D. Leonor) e ainda che-
guei a ir lá buscar o Diogo também, o irmão. A minha fi lha dizia-me as horas a que saíam e eu lá 
estava à espera. 

Acho que eles têm muita informação, que nós nunca tivemos. No meu caso, que comecei a traba-
lhar muito novinha com os meus irmãos, não tinha essa possibilidade. Chegava a casa e não havia 
tempo para brincadeiras, só à noite podíamos fazer os trabalhos da escola e às vezes a dormir em 
cima dos cadernos. 

Há muitos alunos que não dão valor à escola, que andam por ali a passear durante anos e não têm aprovei-
tamento escolar… para esses devia ser criada uma escola que os ensine a trabalhar.
Acho que os jovens têm mais aproveitamento agora porque a vida está mais fácil. Não os vejo a repetir os 
ditados 20 vezes se dão um erro numa palavra, como nós fazíamos. Depois, os meninos agora não sabem 
brincar como antes, porque pa ssam muito tempo com os telemóveis e computadores. Eu ainda me lembro, 
nas minhas brincadeiras, de fazer chinelos com folhas de fi gueira. M.B.R.
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Escolher uma mochila 
mais amiga das costas 
Geralmente, carregada de livros, é a companheira 
de todos os alunos no dia-a-dia da escola. De ro-
dinhas ou alças, com muitos ou poucos bolsos, a 
mochila é um acessório obrigatório na vida dos es-
tudantes. Por isso mesmo, diz a campanha “Olhe 
Pelas Suas Costas”, no momento de compra, os 
encarregados de educação devem preocupar-se 
em escolher uma mochila adequada à estatura da 
criança e ao peso que esta transporta. 
Segundo Paulo Pereira, coordenador nacional da 
campanha, “a mochila deve ter costas almofada-
das, duas alças ajustáveis, para que fi que encos-
tada, o máximo possível,  às costas da criança, e 
deve ser feita de material leve e resistente”. Por 
outro lado, caso o aluno percorra longas distâncias 
a pé, as malas com rodinhas podem ser uma boa 
opção, até mais confortável, desde que a pega te-
nha cumprimento sufi ciente, de modo a evitar a in-
clinação do tronco da criança durante o transporte.
De mochila aos ombros, os estudantes não devem 
transportar uma carga que ultrapasse 10% do seu 
peso, o que signifi ca, por exemplo, que a um alu-
no de 45 Kg se recomende que carregue, no má-
ximo, 4,5Kg às costas. Esta medida de prevenção 
é mais fácil de cumprir nuns anos de escolaridade 
que noutros, pois quanto maior for a carga discipli-
nar de uma criança, mais livros terá que transpor-
tar num só dia. Além disso, a maioria das discipli-
nas inclui não só o manual, mas também o caderno 
de actividades, o que se traduz no dobro de livros 

transportados, quando os professores solicitam os 
dois materiais.
Na hora de preparar a mala, Paulo Pereira suge-
re que os alunos não levem para a escola material 
desnecessário. Os objectos mais pesados devem 
ser colocados no fundo da mochila e se esta pos-
suir compartimentos laterais, a carga deve ser dis-
tribuída por todo os bolsos, de modo a que o peso 
fi que equilibrado. 
A campanha “Olhe Pelas Suas Costas” visa sensibi-
lizar a população em geral para as dores nas cos-
tas, salientando que esta é a causa mais frequente 
das visitas ao médico. Os números não são anima-
dores e estima-se que 7 em cada 10 portugueses 
sofram ou já sofreram de dores nas costas. Por ou-
tro lado, as doenças que afectam a coluna repre-
sentam mais de 50% das causas de incapacidade 
física. Neste sentido, educar as crianças e os en-
carregados de educação para a escolha da mochi-
la adequada, tal como para a adopção da postura 
corporal correcta é uma das principais missões da 
campanha.
“Olhe Pelas Suas Costas” conta com o apoio cien-
tífi co da Sociedade Portuguesa de Patologia da 
Coluna Vertebral, da Associação Portuguesa de 
Medicina Geral e Familiar, da Sociedade Portuguesa 
de Neurocirurgia, da Sociedade Portuguesa de 
Medicina Física e de Reabilitação e da Sociedade 
Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia.  
M.B.R.

A campanha “Olhe Pelas Suas Costas” visa educar as crianças e os encarregados de educação para a escolha da mochila 
adequada e para a adopção de uma postura corporal correcta

Pub.
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Pedro tem cinco anos e, de telemóvel nas 
mãos, já sabe tirar fotografias, jogar jogos 
e abrir vídeos no youtube. Prefere as apli-
cações para fazer desenhos, conta a mãe, 
Renata Marques, que diz não gostar mui-
to que o filho saiba manusear as novas 
tecnologias tão novo. “Não é hábito que 
ele brinque com os nossos telemóveis e 
só lhe emprestamos o tablet quando os 
tempos de espera fora de casa são muito 
longos, caso contrário prefiro levar carri-
nhos e livros de colorir para ele se entre-
ter”, revela a médica dentista. 
Aliás, apesar de Pedro conseguir utilizar as 
funcionalidades mais básicas dos telemó-
veis ou tablets, os legos, os animais ma-
rinhos, os carros e os puzzles são os seus 
principais companheiros de brincadeira. 
Das novas tecnologias, a televisão é aque-
la que está mais presente na vida do filho 
de Renata, pois, como a maioria das crian-
ças, também Pedro “adora” ver desenhos 
animados. Contudo, adianta a mãe, “exis-
tem regras” quanto ao tempo que Pedro 
passa diante do ecrã e, depois do jantar, a 
televisão não volta a estar ligada nos ca-
nais infantis. 
Os dados do estudo “Zero to Eight – 
Young Children and Their Internet Use”
(2013), realizado pelo projecto EU Kids 
Online, que se dedica desde 2006 a inves-
tigar a relação entre os jovens e a internet, 
indicam que, até aos oito anos, as crianças 
utilizam a internet preferencialmente para 
ver vídeos, jogar jogos e, a partir do mo-
mento em que entram para o ensino pri-
mário, para pesquisar informação auxiliar 
aos trabalhos de casa e conversar online 
com os colegas. Em particular, o estudo re-
vela que as crianças portuguesas são líde-

res europeias no acesso à internet através 
de computadores portáteis. Um resultado 
que, em parte, é consequência do progra-
ma e-escolinhas, promovido pelo gover-
no de José Sócrates, que previa a aquisi-
ção do portátil Magalhães, de baixo custo 
(cerca de 50 euros), pelos alunos do pri-
meiro ciclo.
O estudo conclui também que, apesar de 
terem os seus próprios computadores por-
táteis, as crianças portuguesas se encon-
tram entre as que usam a internet com 
menor frequência, quando comparadas 
com as da restante União Europeia: ape-
nas cerca de metade das crianças (53%) 
dizem que recorrem à internet quase 
diariamente.

OS RISCOS E AS OPORTUNIDADES

A mãe de Pedro reconhece que as crian-
ças de agora estão melhor preparadas 
para dominar o uso das novas tecno-
logias, ao contrário das gerações ante-
riores, como a dela, que não nasceram 
em contacto com um mundo digi-
tal tão avançado. Contudo, aos olhos 
de Renata Marques, esta parece ser 
a única vantagem. “A utilização ex-
cessiva dos aparelhos electrónicos 
faz com que as crianças passem 
mais tempo sentadas, correndo 
o risco de cair no sedentarismo e 
desenvolver obesidade”, aponta 
Renata Marques, ao avaliar as des-
vantagens, acrescentando que as 
tecnologias também afectam as relações 
entre pais e filhos. “As crianças conver-
sam menos com os pais, partilham me-
nos vivências, porque estão agarradas 
aos aparelhos, como se estivessem nou-
tro mundo”.
Já o estudo “Zero to Eight – Young Children 

and Their Internet Use” 
aponta como principais benefícios o de-
senvolvimento da literacia digital, da cria-
tividade e da comunicação e relaciona-
mento com os outros. Do outro lado da 
balança estão os riscos a que as crian-
ças se submetem, desde logo, por se 

conside-
rar que ainda não têm maturi-
dade suficiente para avaliar e negociar 
os perigos que podem surgir online. 
“As crianças até aos oito anos são ca-
pazes de identificar conteúdos de ris-

co (de cariz sexual ou violento) e 
contactos de risco (aqueles que 
envolvem o encontro com pes-
soas que apenas conheceram on-
line), mas revelam-se ainda ingé-
nuas para perceber de que forma 
os “cenários online” podem facil-
mente ser identificados ou expe-
rienciados na vida real”, refere a 
investigação.
No caso das crianças portuguesas, 
verifica-se que há um baixo nível de 
incidência de risco online: apenas 7% 
disse ter sido incomodada por algum 
perigo quando navegava na internet.
A directora técnica da Infancoop, Ina 
Vasques, também concorda que “a 
tecnologia é de facto importante 
e pode ser uma mais valia na edu-
cação dos mais novos, visto que as 
crianças são muito visuais”. Já há al-
gum tempo que as novas tecnologias, 
como os computadores ou os tablets, 
entraram na instituição, mas a sua uti-
lização é esporádica e supervisionada, 
servindo maioritariamente para jogar 
jogos pedagógicos ou pesquisar infor-
mação para a realização de trabalhos. 
“Na infacoop as crianças continuam a 
brincar com jogos de tabuleiro, tan-
to no interior como no exterior e são 
trabalhadas as expressões corporais, 
plásticas e as dinâmicas de grupo”,
acrescenta a directora técnica, que cha-
ma a atenção para o acompanhamento das 
crianças na hora do clique.
Neste aspecto, os pais portugueses não 
são o melhor exemplo, revela o projecto EU 
Kids Online. Afinal, só em 2010, eram mais 
as crianças e jovens a usar a internet que os 
próprios pais: 78% frente a 66%, e apenas 
43% dos pais disse navegar no computa-
dor em conjunto com o filho. 

Os perigos e as mais valias dos novos 
“brinquedos” tecnológicos
É cada vez mais frequente encontrar uma criança de telemóvel ou tablet na mão, que sabe perfeitamente como deslizar os pequenos 
dedos e abrir um vídeo no youtube ou jogar um jogo numa aplicação. Não é que os meninos de hoje não se entretenham com um 
carrinho, uma barbie ou um puzzle – os brinquedos tradicionais continuam a fazer parte do dia-a-dia das crianças – só que agora os 
aparelhos electrónicos, muitas das vezes adaptados a estas idades, também ganharam um lugar nas brincadeiras. O contacto das 
crianças com o mundo digital dos ecrãs acarreta riscos e oportunidades que devem ser conhecidos, desde logo, pelos pais.

Dados do estudo do AVG Digital Diaries (2014), baseado em entrevistas a milhares de pais por todo o mundo.

Pub.
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Mais um ano lectivo que se inicia, mais um ano em que as expectativas da 
comunidade escolar aumentam. O sucesso alcançado em anos anterio-
res coloca a fasquia da excelência do ensino no concelho em níveis bem 
altos. Mas, estamos certos, e sejam quais forem as posições nos diversos 
rankings, os encarregados de educação sabem que os seus educandos es-
tão em boas mãos.
A grande qualidade dos professores de todos os níveis de ensino, do pré-
-escolar ao secundário, a sua grande experiência, e capacidade de orga-
nização, permite-nos encarar o arranque de ano lectivo e o seu decurso 
com grande tranquilidade.
Também o Município preparou atempadamente as tarefas que por lei lhe 
estão atribuídas: organizando a colocação das animadoras no pré-escolar, 
assegurando o prolongamento de horário conforme o regulamento em vi-
gor, preparando o transporte de mais de 250 alunos do 1º Ciclo, e de qua-
se 1100 alunos dos ciclos mais avançados, com custos na ordem de quase 
meio milhão de euros, e assegurando o fornecimento de 365 mil refeições, 
que representam encargos superiores a 700 mil euros.
Todos os intervenientes – Município e Agrupamentos Escolares – estão ar-
ticulados para um arranque tranquilo e sem sobressaltos.
Para todos – alunos, encarregados de educação e professores - votos de 
um excelente ano lectivo, manifestando, como sempre, a disponibilidade 
da Câmara Municipal de com todos colaborar para que o ensino de exce-
lência continue a ser uma das imagens de marca das Caldas da Rainha!

Obras de requalificação vão ser lançadas 
Estão em preparação os concursos públicos para as obras de requalifica-

ção da Escola Básica (EB) dos Arneiros e a requalificação e ampliação da 
EB de Tornada e Reguengo da Parada.
As obras dos Arneiros e Tornada serão, face aos custos previstos, candida-
tadas a Fundos Comunitários, diminuindo o encargo da Câmara e, conse-
quentemente, dos contribuintes. 
Executados e aprovados, os projectos aguardam apenas a abertura dos 
avisos de candidatura. Prevê-se o arranque da obra nas próximas férias 
de verão, embora haja uma dependência dos prazos de abertura das re-
feridas candidaturas.

@prender.mais-CR com novidades 

A Câmara Municipal continuará a colocar à disposição dos Agrupamentos 
Escolares um conjunto vasto de projectos e iniciativas que decorrerão ao 
longo do ano lectivo junto dos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo.
Trata-se de uma colaboração que envolve entidades parceiras da 
Autarquia e perspectiva-se uma boa articulação com os professores dos 
Agrupamentos, peças fundamentais no sucesso educativo, manifestando 
o Município um grande respeito pela sua autonomia pedagógica.
Continuaremos a sensibilização às línguas estrangeiras – Inglês no pré-
-escolar e Mandarim no 1º ciclo; empreendedorismo, actividade psi-
co-motora nos JI, voleibol no 1º ciclo, e sensibilização e preservação 
ambiental.
Mas este novo ano também traz novidades e são elas: Língua Gestual 
Portuguesa, o projecto CRinfantoon – desenvolvimento da criativida-
de dos alunos do pré-escolar através do desenho de cartoon – e o pro-

jeto-piloto “O Jazz vai às escolas”, integrado no evento “Caldas Nice 
Jazz” da Culturcaldas.
Relevo ainda para a Educação para a Saúde e Bem-Estar.
Para além da continuação das “Noções Básicas de Socorrismo” no 4º 
ano, e do Yoga no pré-escolar, mantem-se a parceria com a Unidade de 
Saúde Zé Povinho no projecto da obesidade infantil.
Dirigida às crianças do 1º ano, conta com médicos e enfermeiros da Saúde 
Pública que, em parceria com nutricionistas e com o acordo dos encarre-
gados de educação, contribuem para uma vida mais saudável das nossas 
crianças, incutindo-lhes hábitos alimentares adequados, de forma a pre-
venir problemas de saúde.

Pré-escolar: apoio especializado para crianças com necessidades educa-
tivas especiais 

Neste nível de ensino o apoio desenvolvido pela Administração Central 
fica aquém do necessário. Assim, a Câmara entende que tal constitui um 
imperativo moral e de cidadania. É esta a postura do Município: apoiar 
quem precisa de ser apoiado.
Como tal, técnicos especializados em terapia da fala, psicopedagogia e 
terapia ocupacional acompanham e apoiam quem tanto precisa, consti-
tuindo-se num apoio também às famílias, numa parceria entre a Câmara 
Municipal e a ANAE (Associação Nacional para a Animação e Educação)

Perspectivas estratégicas em debate no Conselho Municipal de 
Educação

Reuniu em Julho passado o CME, agora já com a sua com-
posição de acordo com a nova legislação em vigor.
Na próxima reunião serão debatidas as perspectivas es-
tratégicas para a educação no concelho, nomeadamente 
numa perspectiva mais alargada de integração no Plano 
Integrado de Combate ao Insucesso escolar no Oeste, 
numa envolvência global da Comunidade Intermunicipal 
do Oeste. 

Tecnologias e ensino
A questão das tecnologias no ensino está na 
ordem do dia, nomeadamente a do uso dos 
computadores na sala de aula. Muitos consi-
deram-nos a panaceia para todos os males 
do ensino, reais ou imaginários. Começa a fa-
bricar-se a ideia de que milagrosamente os 
computadores tudo resolvem, alguns advo-
gam mesmo o fim dos livros e do papel.
Esta procura incessante da novidade, da mais 
atualizada tecnologia vem de longe, a histó-
ria da escola reporta a sua existência desde 
sempre. Cada época procurou integrar no 
quotidiano letivo as tecnologias mais recen-
tes, defendendo o seu uso para melhor trans-
mitir conhecimentos e motivar os alunos le-
vando-os ao encontro das realidades. 
Na antiguidade o ensino fazia-se com o mes-

tre a mostrar os objetos, os animais, as plan-
tas etc. aos seus discípulos. A imagem sur-
giu frequentemente ligada à arte de ensinar. 
Pinturas, esculturas e vitrais medievais ti-
nham também uma finalidade didática, pe-
rante a população ignorante. A utilização de  
imagens como auxiliar pedagógico não foi 
uma novidade da escola moderna, já os je-
suítas, por exemplo, o fizeram. Em 1658 sur-
giu um momento fundador em relação às 
tecnologias educativas na forma, no espírito 
de utilização e nas intenções. Comenius pu-
blicou Orbis sensualium pictus, um livro com 
150 gravuras recortadas em madeira, para 
ensinar as crianças a ler através da relação 
entre os objetos e as palavras, sucessivamen-
te reeditado até ao século XIX.
O uso de imagens foi progressivo. No dizer, 
por exemplo, de Pina e Proença, deviam-se 
usar mais imagens sensíveis e agradáveis à 
vista que livros de estudo, pois a imaginação 
do que se oferecia à vista imprimia mais du-
ravelmente as coisas na memória. Usaram-
se estampas da Bíblia, séries de retratos es-
tampados dos Papas, Imperadores e Reis, 
incluindo medalhas cunhadas, retratos im-
pressos, estampas das principais cerimónias 
sagradas e profanas, incluindo as das anti-
guidades Grega e Romanas, as das partes 
mais notáveis da Arquitetura Civil e Militar e 
os riscos dos edifícios e fortificações, os ma-
pas, globos e esferas, pinturas agradáveis e 
instrutivas, etc. 
O pedagogo Joahann Basedowenriqueceu 
o seu Elementarwek, livro para a escola 
elementar, com o acompanhamento dum 

atlas com 100 gravuras a carvão de Daniel 
Chodowiecki.
Entre 1860 e 1960 os mapas e quadros pa-
rietais didáticos tornaram-se indispensáveis 
ao ensino. Surgiram das zonas germânicas e 
chegaram, rapidamente, a toda a parte, gra-
ças à progressiva massificação da escolariza-
ção que foi exigindo cada vez mais materiais, 
ao desenvolvimento das teorias didáticas e 
das ideias pedagógicas, reclamando um en-
sino mais vivo e a invenção da litografia que 
possibilitou tecnicamente a sua construção. 
Os progressos tecnológicos na impressão, o 
desenvolvimento da litografia, o incremento 
da fotografia, as novas correntes e técnicas 
pictóricas, cruzaram-se com o espírito cien-
tífico de influência positivista e surgiram inú-
meros quadros parietais com uma utilização 
e exposição semelhante à dos mapas. 
Entretanto surgem máquinas de projeção de 

imagens de livros e 
ganha força a lan-
terna mágica de-
senvolvendo-se o 
cinema educativo. 
A partir da década 
de 60 ganham força 
os audiovisuais, os 
projetores de slides 
e gravadores pri-
meiro de bobina e 
depois de cassetes. 
Depois generaliza-
ram-se os acetatos 
e respetivos proje-
tores, os televisores 

com leitores de vídeo, depois de dvds. Nos 
finais da década de 80 chegou a informáti-
ca abrindo caminho ao multimédia e às redes 
telemáticas de comunicação.
A prática letiva e a investigação histórico 
educativa indiciam que as tecnologias e a sua 
aplicação didática por si só não resolvem seja 
o que for. Hoje, como no passado, elas são 
importantes e de grande utilidade 
facilitando muito a atividade esco-
lar, é muito melhor dispor delas, 
contudo por si só não bastam. São 
como ferramentas que só fazem 
diferença em mãos hábeis e co-
nhecedoras. Uma ferramenta de 
última geração em mãos que não 
sabem tirar partido dela de pouco 
serve, outra velhinha, gasta e ul-
trapassada em mão de mestre faz 
maravilhas. As tecnologias educa-

tivas para serem úteis necessitam de profis-
sionais experientes e conhecedores que sai-
bam tirar o melhor partido delas.
 A escola nunca deixou de se atualizar tec-
nologicamente, mas a questão escolar pas-
sa sempre pelos professores e pela sua quali-
dade, experiência e empenho. É do encontro 
dos bons mestres com alunos empenhados 
e com gosto em aprender, enquadrados em 
famílias que valorizam a atividade escolar 
que o sucesso brota. Só então os meios tec-
nológicos realizam a sua missão. No momen-
to em que as fontes de informação da mais 
variada natureza estão por toda a parte, por 
vezes contraditoriamente e em que no meio 
de muito conhecimento potencializado pela 
internet existe também muito engano e des-
conhecimento, o professor é o farol que faci-
lita a navegação pelos caminhos seguros!... 

*Professor/investigador em 
História da Educação

rjnlopes@hotmail.com

Imagem do Johann Bernhard Basedow’s Elementarwerk (1774)

Quadro parietal de Gaston Bonnier, finais do século XIX
Quadro parietal para Línguas Vivas da coleção 
Today and Tomorrow, meados do século XX

Por: Rui Lopes*

Tudo a postos para o arranque do ano lectivo! 
Pub.
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Antes do início de cada ano lectivo, o Observador Cetelem pro-
cura saber quais as intenções de compra dos portugueses no 
regresso às aulas, e 2015 não foi excepção. Entre as várias va-
riáveis observadas, interessa conhecer a intenção dos pais em 
transferir o filho do ensino privado para o público (e vice-ver-
sa), assim como o número de crianças a estudar em cada tipo 
de ensino.
Em comparação com 2014, existem mais educandos a fre-
quentar o ensino privado – mais 8% face ao ano transacto, um 
crescimento de 7% para 15% e, por sua vez, menos a escolher o 
ensino público (os 94% de 2014 baixaram para 85% este ano). 
Por outro lado, a maioria dos pais prefere manter os seus fi-
lhos no tipo de ensino que estes já frequentam. Daqueles que 

têm crianças e jovens a estudar em estabelecimentos privados, 
70% diz não querer que o filho se transfira para o ensino públi-
co, enquanto 11% coloca essa hipótese (em 2014, 18% dos pais 
admitiam uma possível transferência). Neste caso, os motivos 
apresentados para a mudança mantêm-se semelhantes aos 
dos anos anteriores, onde a disponibilidade financeira e o facto 
de o ciclo terminar – e a escola não apresentar mais oferta de 
anos escolares – se encontram entre as justificações mais co-
muns. Já os pais que têm os filhos inscritos em escolas públicas 
revelam não ter qualquer dúvida: 99% pensa mantê-los neste 
tipo de ensino.
Outro dado analisado pelo Observador Cetelem, e que pode 
influenciar o número de alunos a estudar nas instituições pri-

vadas pois estas exigem o pagamento de mensalidades, é a 
intenção dos pais em criar poupanças para a educação dos fi-
lhos. O inquérito revela que em 2015 apenas 29% dos pais pou-
pa com esse objectivo, frente a 45% que afirma não ter fun-
dos para a educação, nem tencionar vir a criar no futuro. No 
ano passado, existiam menos pais a poupar (apenas 13%), mas 
mais a revelar que não tinham qualquer tipo de poupanças 
nem pensavam ter (65%). 
Os resultados do estudo “Intenções de Compra dos 
Portugueses no Regresso às Aulas 2015” baseiam-se nas res-
postas de 600 entrevistados, sendo que deste total conside-
ram-se apenas 240 inquiridos, aqueles que estudam ou que 
têm filhos em idade escolar. MBR

Joel Ribeiro
jribeiro@gazetacaldas.com

Gazeta das Caldas contabilizou um total de 
9.850 alunos e 461 turmas nos concelhos de 
Caldas da Rainha e Óbidos. Só no concelho 
das Caldas são cerca de 8.400 alunos. Estes 
números dizem respeito aos agrupamentos 
de escolas D. João II, Rafael Bordalo Pinheiro 
e Josefa de Óbidos, aos colégios Rainha 
D. Leonor e O Brinquinho e à Infancoop. 
Incluem ainda o ensino técnico-profissional, 
com a Escola Técnica e Empresarial do Oeste, 
a Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste e 
o Cenfim.  
De fora ficaram o Colégio Frei Cristóvão, que 
não disponibilizou ao nosso jornal os dados 
de forma atempada, mas no ano passado, 
segundo dados da Junta de Freguesia de 
A-dos-Francos, contou com um número 
superior a 400 alunos. E também não inclui 
o Cencal, cuja nova leva de cursos se inicia 
em Outubro e Novembro, pelo que não foi 
ainda possível determinar o número de 
alunos inscritos.
O Agrupamento Raul Proença é o que tem 
mais alunos. Ultrapassa os 2400. Segue-se o 
Agrupamento D. João II, com precisamente 
2000.
No número de turmas a liderança mantém-
se no Agrupamento Raul Proença, com 107, 
logo seguido do Agrupamento Bordalo 
Pinheiro, com 105.
Dividindo os números por ciclos de ensino, 
é entre o 5º e o 9º ano de escolaridade que 
se encontra a maior fatia do número total de 
alunos, e também o maior número médio de 
alunos por ano de escolaridade. Os segundo 
e terceiro ciclos representam um total de 
142 turmas e 3.456 alunos. Neste ciclo existe 
uma média de 691 alunos para cada um dos 
anos de escolaridade.
Ainda em termos médios, segue-se o 
primeiro ciclo, com 578 alunos por cada 
ano de escolaridade (do 1º ao 4º), e depois
o pré-escolar, com 514 alunos por cada ano. 
Tivemos em conta que as crianças no pré-
escolar têm, por norma, entre os três e os seis 
anos, embora a grande maioria se enquadre 
entre os quatro e os cinco anos. Por cada 
um dos três anos do ensino secundário, há 
uma média de 485 alunos nestas escolas do 
ensino regular.

No ensino profissional existe um total de 59 
turmas e 1298 alunos. Destes, mais de um 
terço estão na Escola Rafael Bordalo Pinheiro 
- quase 440 estudantes.

MAIS DE 900 PROFESSORES

No que a professores diz respeito, estas 
instituições de ensino empregam 910 
professores, formadores e educadores. 
Os principais empregadores são os 
agrupamentos Raul Proença e Rafael 
Bordalo Pinheiro, com mais de 200 docentes 
por agrupamento.
De todas as instituições de ensino, os 
agrupamentos de escolas D. João II, Josefa 
de Óbidos e Raul Proença eram os únicos 
com horários por preencher, mas estimavam 
ter a situação resolvida ainda durante a 
primeira semana de aulas, através da terceira 
reserva de recrutamento da Direcção-geral 
da Administração Escolar. E apenas um 
professor no agrupamento Raul Proença 
estava com horário zero.

OFERTA EDUCATIVA POR AGRUPAMENTO

A oferta educativa do Agrupamento de Es-
colas D. João II incluiu no 1º ciclo o agrupa-
mento tem uma Unidade de Ensino Estrutu-
rado, no Centro Escolar de Nª Sra. Pópulo, e 
uma, na EB Salir de Matos. No 2º ciclo ofere-
ce ensino articulado da música, em parceria 
com o Conservatório de Caldas da Rainha.
O agrupamento tem cursos vocacionais de 
Empreendedorismo, Hortofloricultura e In-
formática e de Empreendedorismo, Despor-
to/Atividade Física e Informática.
A oferta contempla o programa de Educa-
ção e Formação de Adultos (EFA) nos níveis 
básico 2 e 3 e o programa Português para 
Todos nos módulos A e B 1 e 2. Existe ainda 
um protocolo com o Estabelecimento Prisio-
nal das Caldas da Rainha onde são lecciona-
dos os Cursos EFA (B1, B2 e B3) e UFCD de 
nível 2 e nível 3.
No Agrupamento Rafael Bordalo Pinheiro, 
os alunos do 5º ano da Escola de Santa Ca-
tarina têm um curso de música em regime 
articulado.
Neste agrupamento, os estudantes do en-
sino secundário regular podem optar pelos 
cursos de Ciências e Tecnologias, Línguas e 

Humanidades, Artes Visuais e Socio Econó-
micas.
Os cursos profissionais são 10 e são os se-
guintes: Apoio à Infância (1º e 3º); Apoio à 
Gestão Desportiva 1º,2º e 3º); Audiovisuais 
(1º e 2º); Comércio (1º e 2º); Design de Moda 
(2º); Eletrotecnia (1º); Mecatrónica Automó-
vel (1º,2º e3º); Turismo (1º e 2º); Sistemas 
Informáticos (1º,2º e 3º); e Comunicação - 
Marketing, Relações Públicas e Publicidade 
(3º). 
Existem ainda os cursos vocacionais de nível 
básico em Eventos e Movimento (no segun-
do ano de funcionamento) e Robótica, Jar-
dinagem e Fotografia (a iniciar). E de nível 
secundário de Animador Sociocultural (em 
continuação).
A escola tem igualmente EFA Escolar nas 
variantes de 300, 600 e 1.100 horas e RVCC.
No Agrupamento de Escolas Raul Proença, 
no ensino secundário regular, a Raul Proença 
tem as áreas Cientifico-humanísticas, 
nomeadamente Artes Visuais, Ciências 
Tecnológicas, Ciências Socioeconómicas 
e Línguas e Humanidades. A EBI de 
Santo Onofre tem um curso vocacional 
de Agricultura Biológica, Jardinagem e 
Carpintaria. A Raul Proença tem ainda os 
cursos profissionais de Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos e de 
Animador Sociocultural.
No Agrupamento de Escolas Josefa de 
Óbidos, os alunos do primeiro ciclo têm 
ensino integrado de dança e os do 2º e 3º 
ciclos ensino articulado de música.
No ensino secundário a escola obidense 
oferece as áreas de Ciências e Tecnologias; 
Ciências Sociais e Humanas e Artes Visuais.
Os alunos podem ainda optar pelo curso 
vocacional de Informática, Jardinagem, 
Restauração, e pelos cursos profissionais 
de Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos ou de Técnico de 
Restauração, variante cozinha-pastelaria. 
Na formação de adultos, a Josefa de Óbidos 
tem os níveis de equivalência ao 9º ano e ao 
12º ano dos cursos EAF e também RVCC.
No Colégio Rainha D. Leonor, os alunos do 
1º Ciclo têm ensino articulado de música e 
de dança. Os Cursos Cientifico-Humanís-
ticos para o ensino secundário são os de 
Ciências e Tecnologias, Línguas e Huma-
nidades e Ciências Socioeconómicas. No 

ensino profissional, os alunos podem optar 
pelos cursos Técnico de Design Gráfico, 
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva e Ar-
tes do Espectáculo e Interpretação.
Passando às escolas de ensino técnico-pro-
fissional, na Escola de Hotelaria e Turismo 
do Oeste existem três cursos de nível 3, no-
meadamente Técnicas de Cozinha e Paste-
laria, Técnicas de Serviço de Restauração e 
Bebidas e Operações Turísticas e Hoteleiras.
No nível 4 ao curso de Gestão de Turismo 
junta-se este ano uma novidade, o curso de 
gestão de Padaria Avançada, único a nível 
nacional na rede de escolas do turismo de 
Portugal. Este curso terá um enfoque em 
produtos naturais/ biológicos, tendo, tam-
bém, como objetivo sensibilizar os partici-
pantes para a criação de negócio.
Na Escola Técnica e Empresarial do Oeste, a 
oferta principal de cursos são os de Técnico 
de Turismo, Técnico de Gestão, Técnico Au-
xiliar de Saúde, Técnico de Multimédia e de 
Animador Sociocultural.
No Cenfim, são quatro os cursos EFA de 
equivalência ao 9º ano, de Serralharia Civil, 
Soldador, Serralharia Mecânica, Eletrome-
cânica de Equipamentos Industriais. Aos 
quais se juntam mais dois de equivalência 
ao 12º ano, de Técnico de Segurança e Hi-
giene do Trabalho e de Técnico de Manu-
tenção Industrial de Metalurgia e Metalo-
mecânica.
É ainda possível optar pelos cursos de 
Aprendizagem, também de equivalência 
ao 12º ano Técnico de Segurança e Higiene 
do Trabalho, Técnico de Manutenção Indus-
trial de Metalurgia e Metalomecânica, Téc-
nico de Mecatrónica, Técnico de Refrigera-
ção e Climatização, Técnico de Maquinação 
e Programação e Técnico de Desenho de 
Construções Mecânicas.
O Cenfim dispõe ainda de dois cursos de 
Especialização Tecnológica, pós-secundá-
rio, de Técnico Especialista em Tecnologia 
Mecatrónica e de Técnico Especialista em 
Energias Renováveis.
E no Cencal, para além de outras ofertas, 
estão disponíveis os cursos técnicos de Ce-
râmica (iniciação e EAF Pro), Comercial, de 
Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade, de 
Contabilidade, de Informática, de Modelação 
Cerâmica (iniciação e EAF Pro), e Especialita 
em Ofícios de Arte – Cerâmica e Vidro. 

Mais de 10 mil alunos frequentam 
as escolas das Caldas e  de Óbidos
Arrancou esta segunda-feira na grande maioria das escolas dos concelhos das Caldas da Rainha e de 
Óbidos o ano lectivo 2015/16. Ao todo serão mais de 10 mil alunos a frequentar os estabelecimentos de 

dados só não pudemos contabilizar o Colégio Frei Cristóvão, em A-dos-Francos, cujos dados não nos 
foram facultados em tempo útil.

Mais alunos nas escolas privadas e menos nos estabelecimentos públicos
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Quanto custa voltar às aulas?

Maria Beatriz Raposo
mbraposo@gazetacaldas.com

Livros e mais livros, aos quais se juntam 
as canetas, lápis, cadernos, dossiers, 
mochilas e todo o restante material 
que, ano após ano, consta da lista de 
compras das muitas famílias portugue-
sas. A conta final rondará, em média, 
os 528 euros, indica o “Estudo sobre as 
Intenções de Compra dos Portugueses 
no Regresso às Aulas 2015”, elaborado 
pelo Observador Cetelem. Um valor que 
abrange todo o material necessário ao 
dia-a-dia de um aluno. Questionados 
sobre as intenções de compra para o 
próximo ano lectivo, 85% dos entrevis-
tados afirma querer comprar vestuário 
e calçado para os seus educandos, se-
guindo-se as despesas em educação 
(78%) e a aquisição de artigos e equi-
pamentos desportivos (73%). 
Apesar dos custos elevados, a maioria 
das famílias prefere adquirir manuais 
escolares novos (94%), embora a per-
centagem de inquiridos a optar por li-
vros em segunda-mão tenha aumenta-
do 10% face a 2014 (de 23% para 33%), 
sendo que 27% dos entrevistados con-
sidera pedir os manuais emprestados a 
amigos ou familiares.
A azáfama das compras durante o re-
gresso às aulas decorre, principalmen-
te, entre as grandes superfícies co-
merciais, como os hipermercados, e as 
papelarias. No entanto, e pela primeira 
vez em quatro anos de estudo, as fa-
mílias dão prioridade ao primeiro es-
paço comercial (83%), relativamente 
ao estabelecimento tradicional (80%). 
A explicação prende-se, principalmen-
te, pelo facto das grandes superfícies 
conseguirem realizar campanhas pro-
mocionais mais apelativas, que podem 
chegar aos 20% de desconto. Como op-
ção, surgem também as encomendas 
pela internet, a plataforma de compra 
elegida por 22% dos entrevistados.
Nesta última percentagem, contu-
do, excluem-se sites como o OLX ou o 
Custo Justo, que têm vindo a ganhar 
cada vez mais adeptos. Aqui, qualquer 
pessoa pode publicar um anúncio de 

venda, por exemplo, de manuais usa-
dos, sugerindo um preço que, na maio-
ria das vezes, é negociável. Claro está, 
o nível de risco aumenta nestes casos, 
pois o comprador sujeita-se a adquirir 
livros ou materiais em pior estado, se 
a compra não for efectuada presencial-
mente e este não tenha a possibilidade 
de fazer uma avaliação prévia.
A par da compra através dos sites de 
anúncios classificados, as famílias por-
tuguesas procuram ainda contornar 
as despesas tomando outras medidas, 
como a repartição da compra do mate-
rial escolar ao longo do ano, uma es-
tratégia adoptada por cerca de metade 
dos inquiridos. 53% compra os manuais 
num momento diferente do restante 
material escolar. 
Por outro lado, e na região das Caldas 
da Rainha, os encarregados de educa-
ção têm à sua disposição três bancos 
de livros, onde é possível adquirir ma-
nuais a custo zero. A papelaria Vogal, 

o Centro da Juventude e, em Óbidos, a 
loja comunitária Espaço Ó prestam este 
serviço. Já a Biblioteca Municipal, por 
seu turno, realizou por mais um ano a 
campanha “Dar e Partilhar”, que assen-
ta na troca de manuais escolares e de-
corre até Setembro. Até ao momento, 
foram entregues cerca de 907 livros – 
em bom estado e actualizados – a 169 
famílias. 

VALORES DE APOIO DO 
ESTADO MANTÊM-SE

As famílias com maiores dificuldades 
económicas, que não tenham meios 
para fazer frente a todas as despe-
sas escolares, incluindo a alimenta-
ção, podem contar com os subsídios 
da Acção Social Escolar, que este ano 
lectivo mantêm os seus valores face ao 
ano transacto. De acordo com os ren-
dimentos do agregado familiar, os alu-
nos incluem-se ora no Escalão A ou no 

B, sendo que os últimos contam sem-
pre com uma contribuição que corres-
ponde a 50% daquela que é atribuída 
aos primeiros. 
No que respeita aos manuais escola-
res, o Estado contribui com 26,60 eu-
ros para os “alunos A” do 1º e 2º ano e 
com 32,80 euros para os do 3º e 4º ano 

(primeiro ciclo do ensino básico). 
Aos “A” do segundo ciclo é dado 
um apoio de 118 euros, enquanto 
os do terceiro ciclo contam com 176 
euros (no 7º ano) e 154 euros (no 
8º e 9º ano). Já os subsidiados do 
primeiro escalão que frequentem 
o ensino secundário têm direito a 
147 euros. 
Quanto ao material escolar, os be-
neficiários A do primeiro ciclo re-
cebem 13 euros, enquanto os dos 
restantes ciclos, assim como os 
do secundário, dispõem de 16 eu-
ros. Já as refeições, com o valor de 
1,46 euros, ficam a custo zero para 
todos os estudantes que usufruam 
do  subsídio A e a metade do preço 
para os “alunos B”. 
Até ao 9º ano de escolaridade,  to-
dos os alunos que tenham residên-
cia no Concelho das Caldas a pelo 
menos 3 Km do seu estabeleci-
mento de ensino, têm transpor-
te gratuito assegurado – autocar-
ro – pela Câmara das Caldas, que 
disponibiliza o serviço de mobili-
dade.  A partir do ensino  secun-
dário,  os educandos que benefi-
ciem do escalão A,  usufruem de 

uma comparticipação de 60% no preço 
do passe, enquanto os restantes são in-
seridos no escalão B,  pagando apenas 
metade desse valor.  Só no ano lecti-
vo 2014/2015 foram transportados 300 
alunos do 1º ciclo e 1033 dos restantes 
anos de escolaridade. 

Pub.

Pub.
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O que mais gostas na escola?

Preferes as letras ou os números?

Gostas de desenhar?

Quais são as tuas brincadeiras preferidas?

Quais são as personagens que mais gostas para brincar?

Qual é a tua cor favorita?

Que actividades tens fora da escola? 

O que fazes quando não estás nas aulas

Já foste ao Parque? Gostaste?

Já foste a algum museu? Gostaste?

Conheces a Biblioteca? Vais lá muitas vezes?

E à da escola? 

Já foste ao cinema ao centro comercial?

Se sim, qual foi o último fi lme que viste?

Já foste ao CCC? 

Que foste lá ver? Um espectáculo ou assistir a um fi lme 

de cinema? Se sim qual foi?

Estás a aprender outra língua? Se sim qual?

E gostas?

O que gostavas de ser quando fores grande?

Qual a coisa mais gira que fi zeste?

Vê-los Crescer! – O que pensam as crianças que

Texto e fotos: Natacha Narciso
nnarciso@gazetacaldas.com

MIGUEL RIBEIRO

Gosto de contar números (2012). Gosto de ler, fazer 
a 2015).

Letras. (2012) Dos números (2013). Das duas (2014
Português do que Matemática  porque adoro escreve
Sim. Gosto de desenhar carros e pessoas também (2

que pintar (2013 e 2014). Agora desenho mais robots e super-heróis 
Gosto de brincar aos carros (2012). Jogar computador e damas e à a
bola com o meu pai (2014). Gosto muitos de jogar jogos de tabuleiro
Não tenho assim nenhum favorito (2012). Gosto do Garfi eld (2013). D
(2014) e do Super-Homem (2015).
Gosto do laranja (2012). Do vermelho (2013). Agora prefi ro o azul-tur
Xadrez, natação, toco piano e jogo ténis (2012). Jogo à bola e toco 
Comecei a ter aulas de teatro nos Pimpões (2014). Tenho aulas de In
tar ao ténis (2015). 
Brinco. (2012). Faço os trabalhos de casa (2013). Às vezes vou passe
(2014). Também brinco e jogo à bola com o meu pai (2013 a 2015).
Sim, vou lá às vezes andar de bicicleta (2012). Também jogo à bola 
e andar de barco (2014). Não tenho ido muito porque tenho alergias
rar (2015). 
Ainda não(2012). Fui só uma vez a um museu onde vi estátuas e um
(2013). Fui àquele do Parque (Malhoa) e sim gostei (2014). Fui ao M
cola (2015).
Sim, às vezes vou com os meus pais (2012). Fui com a professora de t
senhora leu-nos uma história (2013). Voltei quando o meu pai aprese
creveu (2014). Não tenho ido muito (2015).
Vou às vezes. Vou sozinho e faço desenhos (2012). Também brinco co
menos, mas leio lá histórias (2014 e 2015).
Sim.
Vi o Gato das Botas (2012). Fui no dia da Criança ver Um Monstro e
(2013). Foi a Revolta dos Perus (2014). Os Vingadores (2015).
Sim.
Fui a um teatro (2012), a uma festa de passagem de ano (2013). Vo
apresentou o livro que ele escreveu (2014). Não tenho ido lá (2015).
Estou a aprender Inglês aqui na escola (2012 a 2014). Afora aprendo ta
(2015). 
Mais ou menos (2012). Estamos a aprender os números e também a
Gosto da professora (2014). 
É bom quando eu tiver que ir a outro país para poder perguntar coisa
aprender Chinês (2015).
Quero ser cirurgião, abrir os corpos das pessoas para ver como funcio
a fi car bem (2012). Quero ser futebolista (2013). Acho que quero ser 
Agora quero ser médico pediatra porque gosto de tratar de crianças 
O meu pai deu-me um carro feito de Lego no Dia da Criança (2012).
Gostei da última visita de estudo que fi z com a escola (2014). No sába
Para a ilha Terceira. Temos lá uns amigos (2015). 
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Gazeta das Caldas realizou um trabalho ao longo dos últimos quatro anos lectivo com a EB 1 do Bairro da Ponte (que hoje pertence ao Agrupam
Foi com o objectivo de conhecer os gostos e as actividades destes alunos que foram feitas estas perguntas. Procurou-se ainda saber o que m
Além de uma bateria de perguntas, os participantes foram fotografados ao longo dos anos lectivos. 
O projecto sofreu alguns ajustes pois inicialmente pensou-se entrevistar as crianças mais do que uma vez por ano, mas constatou-se que não
um resumo das respostas obtidas às mesmas perguntas, durante todo o 1º ciclo. Para se entender a evolução das respostas à mesma pergunt
São quatro rapazes (Guilherme Almeida, Miguel Ribeiro, Rodrigo Rosa e Rudi Teixeira) e quatro raparigas (Ana Agostinho, Leonor Amaral, Du
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 agora terminaram o primeiro ciclo

contas e de brincar (2013 

4). Agora gosto mais de 
er textos (2015).

2012). Prefi ro desenhar do 
(2015). 
apanhada (2013). Jogar à 

o com o meu pai (2015).
Dos bonecos do Toy Story 

rquesa (2014 e 2015).
piano e trompete (2013). 
nglês e se calhar vou vol-

ear e jantar fora também 

(2013). Vou ver os patos 
s e estou sempre a espir-

ma exposição temporária 
Museu do Vidro com a es-

teatro, cá da escola e uma 
entou um livro que ele es-

om fantoches (2013). Vou 

em Paris, com o meu pai 

oltei lá quando o meu pai 

ambém no English Centre 

algumas cantigas (2013). 

as às pessoas. Gostava de 

onam e ajudar as pessoas 
cirurgião plástico (2014). 
(2015).
 Recebi um piano (2013). 

ado vou viajar aos Açores. 

DULCE BORDALO

Brincar com as minhas amigas (2012). Gosto de brincar nos baloiços e de re-
gar as plantas com a D. Alice (auxiliar) (2013). Também gosto de escrever e de 

pintar (2014). É muito bom aprender coisas novas na sala (2015).
As letras porque acho que escrevo bem (2012). Gosto mais As letras, pois gos-
to de ler e escrever tudo direitinho (2013). Prefi ro Português às outras discipli-

nas(2014). Também gosto de Expressão Plástica (2015).
Sim, adoro. Gosto de desenhar fl ores, árvores… assim coisas da natureza (2012). E também do Dia 
da Mãe, do Pai ou dos Namorados. Faço sempre uns desenhos para eles que depois envio pelo cor-
reio (2013). Adoro desenhar desde paisagens até às pessoas (2014). Também gosto de desenhos 
abstractos (2015).
Gosto de brincar com as Barbies (2012). Também às escondidas (2012). E à Verdade ou 
Consequência (2013). Ao quarto escuro também (2014). E aprecio  inventar brincadeiras e os jogos 
da praia (2015).
Com o Winnie the Poo (2012), com as  Barbies (2013), Winx (2014). Agora gosto muito do cantor 
Justin Bibier (2015).
O roxo (2013). Aprecio o roxo e também o azul (2014). O roxo (2015).
Natação, escuteiros e catequese (2012 a 2015). 
Vou muitas vezes para o computador (2012). Ontem apanhei batatas! Foi giro (2013). Leio livros da 
natureza e brinco com as minhas Barbies (2014). Leio para a minha mãe e para a minha avó (2015).
Sim, fui lá comer um gelado (2012). Também tirámos fotos (2013). Andei a correr atrás dos patos 
(2013). Brinquei e lanchei lá (2014). Fui com os meus amigos e fi z um piquenique (2015).
Fui ao do Parque (Malhoa) (2012). Fui a um em Lisboa, onde estivemos a tarde toda e onde vi di-
nossauros (2013). Fui também ao Oceanário (2014). Com a escola, fui ao Museu do Vidro (2015).
Vou todas as semanas com a minha mãe e trago livros para ler(2012 a 2014). Não tenho ido mui-
to (2015).
Vou às vezes (2012). Sim, quando não tenho nada para fazer nos intervalos (2013). Vou lá fazer 
desenhos para o dia da Mãe, do Pai ou da Criança (2014). Também jogo lá a vários jogos (20125). 
Sim.
Fui ver o Alvin e os esquilos (2012), o fi lme dos Smurfs (2013). Frozen (2014). Velocidade Furiosa 
7 (2015).
Sim.
Fui, mas é raro (2012). Fui mais uma vez com a minha mãe e os meus avós (2013). Não tenho ido 
muito (2014 e 2015).
Estou a aprender Inglês aqui na escola (2012 e 2013). A mãe também ajuda a estudar (2014). E tam-
bém estou a aprender um pouco de francês com a minha prima (2015).
Sim, porque gosto de aprender (2012). Quando for grande posso querer ser hospedeira e é impor-
tante tenho eu saber outras línguas (2013). Como quero dar a volta ao mundo tenho que aprender 
mais línguas(2014 e 2015).
Quero ser bombeira (2012),  polícia (2013) e pediatra (2014). Gostava mesmo muito de ser médica 
das crianças (2015).
Ter ido a Espanha com a família e diverti-me muito na Isla Mágica (2012). Hoje houve um concur-
so de leitura na escola e eu fi quei em primeiro lugar (2013). Recebi uma gatinha no dia da Criança 
(2014). Ir de avião ao Porto com a minha família (2015). 

mento de Escolas Raul Proença) acompanhando um grupo de crianças desde o primeiro ao quarto ano de escolaridade.
mais gostam de fazer e o que querem ser quando forem grandes . 

o era necessário pois grande parte das respostas repetiam-se sem que as crianças acrescentassem algo de novo. O que agora apresentamos é 
ta, estas estão separadas pelos anos em que foram dadas. 
lce Bordalo e Leonor Dias) que agora vamos acompanhar.  

1

LEONOR AMARAL

Gosto de estar com os meus amigos no recreio (2012). Também gos-
to da professora (2013) e de fazer fi chas de trabalho (2014). Gostos 

de aprender e de brincar com as minhas amigas (2015).
Dos números (2012 e 2013) porque sou melhor a Matemática. Agora 
prefi ro as letras. Até porque o Português. Não é tão complicado 

como a Matemática (2014 e 2015).
Sim. Gosto de desenhar animais e pessoas. E cavalos, pois são os  meus favoritos. Adoro 
equitação (2012). Também desenho corações e fl ores (2013). Também pessoas (2014) e 
animais como golfi nhos, cães e gatos (2015).
Gosto de brincar com as minhas amigas (2012) Brincamos  às corridas (2013), andamos 
nos baloiços ou no escorrega (2014). 
Gosto das Winx e dos Gormitis (2012 a 2014). E de brincar com alguns peluches tam-
bém (2015).
Azul porque é a cor do ceu, da água e do planeta (2012). Tenho três. Azul, vermelho e 
verde. Porque sou dos três clubes de futebol (2013 e 2014). Azul é a minha favorita. Sou 
do Porto (2015). 
Equitação, natação, coro infantil e catequese (2012 a 2015). 
Vejo televisão (2012), brinco com os meus brinquedos (2013) e também faço os traba-
lhos de casa (2014). Jogo Uno com a minha mãe (2015).
Sim, às vezes. Vou mais no Verão (2012). Gosto de andar nos baloiços, no escorrega e 
brincar na areia (2013). Vou ver o Lago (2014) e também os patos e as pombas (2015).
Já fui há muito tempo com a pré-primária. Gostava de ir mais vezes (2012 3 2013). Fui 
ao Museu do Vidro com a turma (2014). 
Fui com os meus colegas cá da escola (2012-2013). Costumamos ouvir músicas e de ver 
fi lmes como o Pocahontas (2014). Também leio livros sobre cavalos (2015).
Fui algumas vezes (2012 e 2013). Vejo e leio livros (2014). Mas leio mais em casa. Tenho 
lá muitas obras (2015).
Sim, mas poucas vezes.
Fui ver o Gato das Botas (2012), o Rangoo (2013) e A minha Casa (2014). 
Fui só uma vez. 
Fui ver um teatro de marionetas (2012). Não voltei lá.
Sim. Inglês.Cá na escola
É divertido porque é uma língua fundamental para o nosso futuro (2012 a 2014). 
Também gostava de falar Francês (2015).
Quero ser médica veterinária porque adora animais (2012 a 2014). Agora acho que não 
consigo ver os animais a sofrer…e por isso ainda estou a pensar (2015).
Foi ver e tocar num golfi nho quando fui ao ZooMarine (2012). Adoro viajar. Já fui de 
avião à Madeira e aos Açores (2013). Adoro ver os cavalos no Centro Hípico. Foi ter ido 
ao Festival do Cavalo Lusitano (2014) Adorei ter ido ao Estádio da Luz ver o Benfi ca –
Marítimo (2015).  
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LEONOR DIAS

Gosto de brincar nos baloiços com as minhas amigas (2012) e de realizar os tra-
balhos aqui na sala (2013). Gosto de fazer as fi chas (2014) e também de aprender 
coisas novas (2015).
Mais dos números (2012). A Matemática é a minha preferida (2013). Agora gos-
to mais das letras pois gosto de fazer textos (2014). Também é fácil ler. Prefi ro o 

Português à Matemática (2015).
Sim. Gosto de desenhar casas (2012). Desenho-as sempre, além de fl ores e de corações (2013). Além 
das Casas (2014) também gosot de desenhar meninos e meninas (2015).
Gosto de brincar com a minha prima que é bebé (2012). Também  às escondidas com o meu avô 
(2013). Brinco com os Pin e Pons (2014). Gosto de brincar às professoras e também que vendo li-
vros (2015). 
As Winx (2012) e da Hello Kitty (2013). Das Monster High (2014 e 2015).
Cor de rosa, por ser de menina (2012 e 2013). Tenho quatro: rosa, roxo, verde e azul (2014). Agora é 
só o roxo(2015).
Hip hop. Não tenho outras. Só tenho música aqui na escola (2012 a 2015).
Brinco (2012). Fico em casa dos avós(2013). Vou à piscina (2014) e outras vezes vou para o ATL (2015).
Vou muitas vezes com a mãe e com os avós (2012 e 2013). Gosto de ver os patos (2014). Um dia des-
tes gostava de andar de barco no Lago. Vou pedir ao meu avô ou ao meu padrinho. Agora já não vou 
aos baloiços (2015).
Sim quando andava na pré-primária (2012). Já fui a Museu do Parque (2013) . E fui em visita do estu-
do ao Museu do Vidro (2014). Adorei ver as peças trabalhadas.
Costumo ir às vezes com a mãe. Já não vou há muito tempo (2012 a 2015).
Não vou muitas vezes. Quando vou, faço mais desenhos. Leio muito em casa, tenho muitos livros. 
(2012 a 2015).
Fui duas vezes com o ATL.
Não me lembro do nome do boneco (2012). Fui ver o Alvin e os Esquilos (2013) Frozen (2014) e o fi l-
me da Cinderela (2015). 
Sim, às vezes com os avós.
Fui a um espectáculo de dança (2012). Fui a uma festa de Carnaval com os meus avós (2013). Não 
tenho lá ido (2014 e 2015) 
Sim. Inglês aqui na escola (2012 a 2015). 
Sim, é giro. Acho que é importante porque é uma língua muito usada noutros países(2012 a 2015).
Acho que vou ser veterinária (2012)…mas o que gostava mesmo era de ser professora (2013). Agora 
quero ser cozinheira, cabeleireira ou professora (2014). Penso que quero ser médica (2015).
Foi ter ido ao Jardim Zoológico (2012). Ao Zoo Marine (2013). Uma viagem ao Douro (2014). Também 
gosto de brincar com a minha prima bebé de dois anos. É mesmo muito fi xe (2015).  

RODRIGO ROSA

De ler e de jogar à bola (2012 e 2013). Gosto também de escrever e de jogar às es-
condidas (2014 e 2015).

Dos dois. Porque são especiais (2012 e 2013). Agora gosto mais de números (2014). 
Dos números  pois tenho alguma difi culdade no Português (2015).

Sim. Animais e paisagens (2012). Também o mar e  os carros (2013). Gostos ainda de desenhar  gatos, 
cães e passarinhos (2014). Agora desenho símbolos e carros também (2015).
Brincar às escondidas (2012), à apanhada (2013) e de jogar à bola (2013). Gosto do jogo do croco-
dilo (2015).
Dos Gormitis (2012 e 2013). Gosto do Power Rangers (2014) e do Phineas and Forbes (2015).
Verde, porque sou do Sporting (2012). Agora gosto de todas as cores 2013 e 2014). Agora prefi ro o 
verde e o laranja (2015).
Ginástica e futebol (2012). Também  Karaté e futebol (2013 e 2014). Agora só jogo futebol (2015).
Jogo à bola, passeio e ando de bicicleta (2012). Também ando de patins (2013). Jogo computador, 
no tablet e também faço os trabalhos de casa (2014). Vou também nadar à piscina. Vou passear com 
a minha mãe e o meu cão (2015).
Sim, costumo andar de baloiço (2012), jogo à bola (2013) e ando de barco com os meus pais (2014). 
Agora vou para os baloiços dos maiores (2015).
Sim ao Museu Malhoa com os pais (2012). Fui ao Museu do Vidro com a escola. Gostei de ver as peças 
e os senhores a fazer as peças (2015).
Fui com a minha turma. Ouvi contar uma história (2012) e vi lá instrumentos musicais (2013). Às ve-
zes fui lá com a minha mãe (2014 3 2015).
Sim, vou ver fi lmes e faço perguntas (2012). Leio livros e faço desenhos (2013). Também jogo com os 
Legos (2014). Agora gosto de livros de banda desenhada (2015).
Às vezes (2012 a 2015).
Vi um fi lme com leões (2012) e outros dos Dálmatas (2013). Não me lembro dos títulos (2013 a 2015).
Sim, fui lá com familiares. 
Sim. Já fui a um teatro (2012) e a um concerto (2013). Fui com o primo e com a mãe. Não tenho ido 
(2014 e 2015)
Estou a aprender Inglês aqui na escola.
Gosto de tudo e até tenho boa nota. Tem sido fácil (2012 a 2015). 
Bombeiro, polícia e tropa (2012). Quero ser motorista de pesados (2013). Também quero fazer corri-
das de carros equipados (2014). Quero ser piloto de carros (2015).
Quando fui visitar o meu pai a Lisboa (2012) e depois a minha avó em Alcobaça (2013). Ter ido a 
Salamanca com os meus pais (2014). Ir passear com o meu avô de camião a França. Este fi m-de-se-
mana vamos de camião visitar uma serra. Nas férias volto a ir com ele à Suécia (2015).  

ANA AGOSTINHO

De brincar no intervalo (2012). De andar de baloiço (2013). De desenhar e pintar 
(2014). De ler e escrever (2015).
Dos números (2012). 

 Das letras porque aparecem nos livros e eu leio-as (2014) . Prefi ro o Português. A 
Matemática é mais difícil (2015). 
Sim. Gosto de desenhar pessoas e animais (2012) Também chapéus, botas, borboletas, pássaros e 
fl ores (2013). Gosto de casa (2014) e de desenhar roupas (2015).
De brincar aos pais e às mães , com bonecas (2012) e com as Barbies (2013). Também de andar de 
baloiço (2014) e de brincar às escondidas com os primos (2015).
Ruca (2012) Barbies (2013),  Chiquititas (2014)  e as Monster High (2015).
Vermelho (2012 e 2013). Verde alface (2014). Agora é o Azul, cor do mar, do ceu e da Lagoa (2015).
Ginástica, hip hop e natação (2012).Ando no Coro Infantil (2013). Tenho hip hop e natação (2015). 
Passeio com a minha tia e com o meu cão (2012), brinco com as minhas amigas (2013). Ando de 
bicicleta com o pai e vou ver o mar com a minha mãe (2014). Faço também os trabalhos de casa 
(2015). 
Sim, ando de bicicleta e nos baloiços (2012). Passeio com a mãe ou com o pai (2013).  Como tenho 
alergias e por isso não posso estar muito tempo (2014). Também adoro ir um pouco às máquinas 
de manutenção (2015).
Sim vou a vários. Ao Museu Malhoa, Cerâmica ao Centro de Artes. Vou com a mãe (2012 a 2015) 
Fui com a minha turma, com a professora de teatro e também com a mãe ( de 2012 a 2015).
Vou às vezes, com a professora (2012)…quando me apetece e quando está aberta, claro (2013). 
Faço lá desenhos (2014) e também já lá ouvimos contar histórias (2015).
Sim. Vou poucas vezes. Sim, gostava de ir mais.
O Gato das Botas (2012), Os Dálmatas (2013), Chovem Almondegas (2014) e o Frozen (2014). 
Sim, fui lá há pouco tempo. 
Fui ver os espectáculos do Ruca (2012), das Winxs (2013) e do Boss AC (2014). Também fui ver o 
grupo coral da avó a cantar (2015). 
Estou a aprender Inglês aqui na escola (2012). E também sei algumas palavras em francês por-
que adorava ir à Torre Eiff el (2013)! Também quero aprender alemão porque a minha tia está na 
Áustria (2014). 
Gosto de tudo. 
Médica (2012) ou cantora de fado (2013). Professora (2014). Agora quero ser designer de moda. 
Gosto de desenhar roupas diferentes (2015).
Ter ido ao Sto. Antão e a minha tia comprou-me uma pistola de bolhas de sabão (2012). Ir a Lisboa 
com o meu pai e atravessar o rio de barco (2013). Também me diverti na Vila Natal e Adorei visitar o 
parque dos Monges (2014). Fui com a mãe e com a avó ao Cirque del Soleil ao Meo Arena (2015).   

GUILHERME ALMEIDA

Brincar no recreio (2012), às escondidas (2013), correr (2014) e jogar à bola 
(2015).
Dos números porque gosto mais de fazer contas (2012 a 2014). Gosto muito 
de Matemática (2015).
Mais ou menos… (2012). Desenho carros, bonecos e animais (2013). Desenho 
mas não gosto muito (2014). Prefi ro pintar (2015).

Jogar à bola, às escondidas e à apanhada (2012 a 2014). Andar de bicicleta e correr (2015).
Gormitis (2012). Power Rangers (2013), Phineas e Forbes (2014) e o Homem-Aranha também 
(2015).
Verde alface (2012 a 2015). 
Bicicleta e jogo à bola (2012), Também vou à piscina praticar natação (2013). Jogo futebol, por-
que é o meu desporto favorito (2014). Agora faço surf (2015).
Faço desenhos e jogos (2012). Vejo televisão e, às vezes, leio livros (2013). Brinco com o meu ir-
mão e também com a minha cadela (2014). Jogo no computador e Playstation (2015).
Sim, vou algumas vezes (2012). Vou andar de baloiços com a minha mãe e com as minhas pri-
mas (2013). Vou poucas vezes e já andei de barco (2014 e 2015).  
Não vou muito (2012). Fui a um, que tinha uma festa no dia dos Reis. Fui ao Museu de Cerâmica 
e ao Malhoa (2013 e 2014). Fui ao Museu do Vidro com a turma (2015).
Fui com o infantário (2012). Fui com a turma da escola (2013). Não tenho ido muito (2014 e 
2015). 
Vou, às vezes sozinho (2012). Jogo computador e pinto (2013). Às vezes também faço desenhos 
(2014). E também leio (2015).
Às vezes.
Gatos das Botas (2012), Alvin e os Esquilos (2013). Força Ralph (2014). Foi o Velocidade Furiosa 
7 com a minha prima (2015).
Fui uma vez só com o infantário. É muito grande. (2012) 
Fui ver um espectáculo do Capuchinho Vermelho (2013). Não tenho ido (2014 e 2015).
Estou a aprender Inglês aqui na escola (2012 a 2015).
Mais ou menos...Estamos a aprender os números (2012). Aprendo também com o meu pai que 
já esteve na América (2013). É bom pois assim se for para Inglaterra já sei falar (2014)! Gostava 
de aprender Alemão (2015).
Jogador de futebol (2012 a 2014). Agora quero ser piloto de avião ou então quero ser “hospe-
deiro” (comissário de bordo) (2015).
Uma ida ao Aquaparque, a umas piscinas com escorregas (2012). Ter ido a castanheira de Pera 
a um parque aquático e a praias fl uviais (2013). Ter recebido este relógio. É giro não é? (2014)
Fui ao Porto, visitei muitas coisas e até andei de barco no rio Douro. Ter participado num tor-
neio de futebol (2015).  
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O Agrupamento pau-
ta a sua ação por prin-
cípios de equidade e 
justiça, expressos na 
implementação de 
medidas, como a 
oferta de diferentes 
serviços especializados de apoio, 
que visam a inclusão socioeduca-
tiva dos alunos quer com neces-
sidades educativas especiais quer 
com dificuldades de aprendiza-
gem e de comportamento.
Valoriza-se a dimensão artística, 
cultural, ambiental, desportiva e 
social, que visam a promoção de 
diferentes atividades e projetos 
com impacto na formação inte-
gral dos alunos. As atividades ex-
perimentais fazem parte do quoti-
diano educativo do Agrupamento, 
o que contribui para fomentar uma 
atitude positiva face ao método 
científico e à aprendizagem das 
ciências.
Queremos que os alunos se sintam 

felizes e motivados e que encon-
trem na sua escola um espaço de 
partilha e de descoberta, de de-
senvolvimento de competências e 
de valores. Queremos que os pais 
participem e colaborem, sugerindo 
e refletindo em conjunto connos-
co, no papel que lhes incumbe no 
desenvolvimento harmonioso dos 
seus educandos.
Os alunos envolvem-se ativamen-
te na dinâmica educativa e forma-
tiva, o que lhes tem conferido um 
sentido de pertença e de identida-
de com o Agrupamento. O clima 
de proximidade e de cooperação 
entre os profissionais e os alunos 
promove o envolvimento em ati-
vidades e projetos, desenvolve o 

sentido de responsa-
bilidade e a interven-
ção social e cívica.
A aplicação dos proje-
tos curriculares, como 
instrumentos privile-
giados de gestão do 

currículo e adaptação às caracte-
rísticas dos alunos operacionaliza 
formas de atuação comuns, que 
permitem, através da sua avalia-
ção, redefinir estratégias e meto-
dologias com vista à resolução de 
problemas detetados.
Acreditamos pois numa escola que 
reflete, pondera e se adapta per-
manentemente para que possa 
ser melhor a cada ano que pas-
sa e para que melhor possa ser-
vir os alunos garantindo o bom 
aproveitamento escolar e promo-
vendo uma cultura de exigência e 
de sentido de responsabilidade.  

O Diretor
Jorge Manuel Martins Graça

Qualidade, Rigor, Honestidade 
e Cooperação
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“A iniciativa surgiu porque achamos 
que os lanches das crianças também fa-
zem parte do regresso às aulas. Como é 
nos supermercados que a maioria das 
famílias faz as compras e escolhas ali-
mentares, não há melhor sítio para ac-
tuarmos”, começou por dizer a nutricio-
nista Joana Hipólito à Gazeta das Caldas.
A grande variedade de produtos que 
compõem as prateleiras dos hipermer-
cados “acaba por confundir as pessoas, 
que não sabem o que escolher. Por isso 
estamos aqui, para filtrar essa informa-
ção”, salientou o colega Tomás Alves.
Durante as duas horas do workshop, os 
nutricionistas atenderam cerca de 30 
pessoas, curiosas em saber quais os pas-
sos para a elaboração de uma lancheira 
saudável. Com o objectivo de aconselhar 
directamente os participantes, os profis-
sionais acompanharam-nos pelos corre-
dores do hipermercado, ajudando-os a 
escolher os produtos certos, consoante as 
“carteiras” dos pais e as necessidades das 
crianças.
Uma lancheira saudável deve incluir su-
mos de frutas naturais – acondicionados 
em garradas térmicas –, sandes de pão 
escuro confeccionadas com queijo, fiam-
bre e manteiga (ou manteiga de amên-
doa/caju), frutas cortadas, e ainda iogur-
tes naturais ou queijinhos, que podem ser 
acompanhados com misturas de cereais 
simples (flocos de aveia e muesli são uma 
boa opção).

Por outro lado, existem certos produtos 
“proibidos” nas listas de compras: os re-
frigerantes, os sumos industrializados 

(ice tea, por exemplo), presuntos, bacon 
ou mortadela, por serem alimentos ex-
cessivamente ricos em sal, o pão branco, 

os croissants, os bolos (como bollycaos e 
donuts) e os fritos. “Uma excelente op-
ção para substituir a batata frita, que 

tantas vezes compõe o lanche de uma 
criança, é utilizar batata doce e levá-la 
ao forno”, aconselha Joana Hipólito. 
Um dos aspectos que os pais parecem 
desconhecer, revelaram os nutricionistas, 
é que a alimentação das crianças afecta a 
sua concentração e rendimento em plena 
sala de aula. Em particular, o açúcar cau-
sa irrequietação e sensação de ansieda-
de, além de provocar sonolência, pois os 
alimentos açucarados são de difícil diges-
tão. “Isto para não falar do risco de obe-
sidade associado ao elevado consumo 
de açúcar”, conclui Tomás Alves. 

AS BOAS PRÁTICAS 
COMEÇAM EM CASA

O ditado popular “Faz o que eu digo, 
não faças o que eu faço” não funciona 
quando a aprendizagem das crianças ain-
da passa por imitar os exemplos dos mais 
velhos, alerta Joana Hipólito, que adian-
ta: “a longo prazo, de nada serve um pai 
dizer ao filho para beber água se tem 
Coca-Cola no copo e o frigorífico cheio 
de refrigerantes”. Além disso, acrescen-
ta Tomás Alves, “o paladar também se 
educa”, neste caso, habituando-o, desde 
tenra idade, a sabores menos doces.
Outro conselho é que os pais procurem 
incluir os seus filhos na elaboração dos 
pratos, para que estes interajam com os 
alimentos saudáveis e se familiarizem 
com eles. Empratamentos criativos e vi-
sualmente apelativos também podem 
ser solução, afinal, os olhos também co-
mem.

O que colocar na lancheira do seu filho
Com as crianças de regresso à escola, a preparação da lancheira volta a fazer parte da rotina diária de muitas famílias. Pela manhã ou 

Uma lancheira saudável deve incluir sumos de frutas 
naturais, sandes de pão escuro confeccionadas com 

queijo, fiambre e manteiga (ou manteiga de amêndoa/
caju), frutas cortadas, e ainda iogurtes naturais ou 

queijinhos, que podem ser acompanhados com 
misturas de cereais simples.

A equipa de nutricionistas e treinadores do Balance esteve no Pão de Açúcar a promover lanches saudáveis

D.
R.

Pub.
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Já há uma década que alunos e profes-
sores desta escola situada na cidade que 
alberga o Santuário da Virgem Negra de 
Częstochowa, fazem o seu estágio em 
Caldas da Rainha. São provenientes da 
congénere polaca de Fátima e que recebe 
igualmente centenas de milhares de pere-
grinos de todo o mundo.
“Durante vários anos “trocámos” os alu-
nos”, disse Ana Bica, directora do Cencal, 
mas este ano a candidatura portuguesa ao 
Erasmus+ está entre os suplentes. 
Este é  um trabalho de intercâmbio que 
já decorre há muitos anos entre o cen-
tro de formação caldense e  a escola de 
Częstochowa. Esta é uma escola de en-

sino secundário articulado de artes. Os 
seus alunos por norma seguem para as 
Academias de Belas Artes mais presti-
giados do país, nomeadamente para 
Wroklaw e Cracóvia. 
A subdirectora da escola polaca, Maria  
Fedorowicz, salientou a “excelente” co-
laboração institucional que existe en-
tre as duas entidades. Na sua opinião, 
“é fundamental” para os seus alunos 
contactar com uma outra cultura. Para 
os professores é sempre igualmente útil 
trocar opiniões e técnicas de know how.  
“Vir aqui é sempre uma experiência 
muito interessante e inspiradora para 
todos”, revelou a responsável. 
A professora Ewa Ciosek, que acompa-
nha o grupo, contou que este ano realiza-
ram um projecto interdisciplinar que junta 

cerâmica, multimédia, joalharia e impres-
são 3D. A docente já acompanhou outros 
grupos de jovens e salientou que a estadia 
num país estrangeiro ajuda-os a desenvol-
ver o Inglês. Sobre o Cencal diz que “é o 
local perfeito para fazer workshops”. Os 
alunos polacos ainda tiveram uma sessão 
de trabalho em modelação por computa-
dor na ESAD. 
Durante a estadia, além das Caldas, os 
participantes visitaram também Fátima, 
Alcobaça, Batalha, Nazaré, Peniche, 
Óbidos e Lisboa.

BOM CLIMA E BOA COMIDA

Karolina Wodyka, de 19 anos, esteve pela 
primeira vez em Portugal. Já viajou a Israel 
há dois anos. A jovem, tal como a larga 

maioria não se cansou de gabar o bom 
tempo e a comida lusa, salientando o quão 
amigáveis são os portugueses em geral 
e os caldenses em particular. Sobretudo 
os que laboram no Cencal e lidam com 
os estudantes e professores polacos. 
“Quero muito ir à praia e ver o oceano”,
disse Karolina Wodyka.
Para Olga Walaszczyk, de 17 anos, esta 
também estava a ser uma óptima ex-
periência que ela pretendia “aproveitar 
ao máximo”. As estudantes Magdalena 
Knapczyk e Mazgorzata Korzekwa, de 18 
e 19 anos, referiram que estavam a ado-
rar pintar azulejos, por ser algo novo, 
já que aprendem artes gráficas na sua 
escola.
Michael Kubiak, de 19 anos, também es-
tava a apreciar experimentar  pintura 

em azulejo e sobretudo porque “estou 
a aprender novas técnicas 3D em artes 
gráficas”.
Michael Boratynski, da mesma idade, 
valorizou o facto de poder praticar o 
seu inglês todos os dias durante a esta-
dia de três semanas nas Caldas. 
Já para Piotr Talarek, de 17 anos, a es-
tadia portuguesa estava ser “incrível” 
por causa da aprendizagem de várias 
técnicas, de poder praticar o inglês e 
de aprender um pouco de português. 
Ainda salientou que nestes intercâm-
bios é possível “aprender sobre outra 
cultura e sentir a atmosfera de novos 
lugares”.
Há vários alunos que prometem voltar, 
inclusivamente para fazer estágios mais 
prolongados no nosso pais. 

Jovens polacos conheceram as Caldas 
em estágio de aprendizagem
Decorreu este Verão no Cencal mais um estágio anual de alunos e professores da Escola de Artes de Czestochowa, da Polónia. Este 
intercâmbio realiza-se no âmbito do programa europeu Erasmus+ e durou três semanas. O grupo, coordenado por duas professoras, 

O grupo da Polónia participou nas actividades culturais da cidade e em Óbidos. Entre elas a exposição de fotografia de João Martins Pereira no Museu do Ciclismo

Os jovens polacos não se cansam de afirmar que gostam dos portugueses, que estes são mais amigáveis que os polacos, sem esquecer de dizer maravilhas da comida e das condições climatéricas
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Concluir o 12º ano com uma 
Qualificação Tecnológica e com a for-
te garantia de um emprego de futuro, 
são as principais mais-valias da for-
mação profissional ministrada pelo 
CENFIM para o Setor da Metalurgia e 
Metalomecânica.
Os cursos de Aprendizagem de nível 
4 de Dupla Certificação ministrados 
no CENFIM, são focalizados no saber-
-fazer tecnológico que decorrem nas 
nossas oficinas e laboratórios ape-
trechados com os melhores equipa-
mentos do Sector, intercalando com a 
Formação prática em contexto de tra-
balho, que se realiza diretamente no 
posto de trabalho de uma Empresa 
do Sector. Ao longo dos 2 anos e 
meio do curso, os jovens dos nossos 
cursos, obtêm uma formação esco-
lar equivalente ao Ensino Secundário 
que lhes permite prosseguir os estu-
dos Universitários, se for esse o seu 
desejo, mas permitem também in-
gressar diretamente no mercado de 
trabalho numa Empresa deste Sector 
que continua à procura de mão-de-
-obra qualificada, porque é um Sector 
fortemente exportador com mais de 
200 mil empresas, o que permite que 
cerca de 90% dos finalistas dos nos-
so cursos comecem a trabalhar no 
dia seguinte à obtenção do seu duplo 
Diploma, Escolar e Profissional.
Face a esta forte procura de jovens 
qualificados, o CENFIM – Centro de 
Formação Profissional da Industria 
Metalurgica e Metalomecânica, tam-
bém tem na sua oferta os Cursos de 
Especialização Tecnológica, os deno-
minados CET de nível 5, para jovens 
que tenham já concluído o 12º ano, 
mas que precisem de uma qualifica-
ção profissional para ingressarem no 
mercado de trabalho. Os CET têm ain-
da a particularidade de permitirem a 
obtenção de créditos (ECTS) para in-
gresso no Ensino Superior nas diver-
sas Universidades e Politécnicos que 
tem protocolos de cooperação com 
o CENFIM.
Temos nos nossos Núcleos de Caldas 
da Rainha, Peniche e Torres Vedras, 
três dos treze Núcleos da nossa rede 
com implementação Nacional, uma 

equipa de Psicólogas e Sociólogas 
que orientam e apoiam os nossos jo-
vens durante todo o processo de se-
leção, bem como ao longo do curso 
assim como na ajuda da procura de 
emprego no final do curso.
O CENFIM, dispõe de equipas de 
Formadores especialistas nos di-
versos domínios técnicos do nos-
so Sector, que motivam e desafiam 
diariamente os nosso formandos a 
serem bons técnicos mas também a 
crescerem com futuros Homens com 
responsabilidades técnicas e sociais.
A todos os nossos jovens dos cursos 
de Formação Inicial é disponibilizado 
equipamento e ferramentas para uma 
formação individualizada e é ofereci-
do todo o material de proteção indi-
vidual (botas, luvas, etc.), bem como 
material didático necessário, bem 
como os respetivos fatos de trabalho, 
quando necessário. 
O CENFIM integra uma rede interna-
cional de Centros de Formação e tra-
balha com 32 países, dos quais 26 na 
U.E., o que nos permite atribuir, aos 
nossos formandos de mérito, estágios 
no estrangeiro, o que lhes possibilita 
enriquecer os seu currículo profissio-
nal e alargar os seus conhecimentos e 
horizontes sociais e culturais.
Ao longo dos já 30 anos da nossa exis-
tência, o mercado reconhece que o 
CENFIM é um Centro de Formação de 
referência, como atestam os mais de 
215 mil Formandos (Jovens e Adultos) 
que ajudámos a formar e que conti-
nuam a contribuir para o bom desem-
penho do n/ Sector.
Formamos técnicos para um mer-
cado que garante uma forte 
Empregabilidade.
Representamos uma excelente opor-
tunidade, para quem queira conti-
nuar a estudar e abraçar uma carreira 
Profissional com futuro, podendo ain-
da os nosso formandos usufruírem de 
subsídio de transporte, de alimenta-
ção bem como bolsa de profissiona-
lização. 

Cristina Botas
Diretora dos Núcleos de Caldas da 
Rainha, Peniche e Torres Vedras 

CENFIM – Há 30 anos na Via do Futuro!
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Na região existem três estabe-
lecimentos de ensino superior 
que ganharam reputação ao lon-
go dos tempos e que permitiram 
às respectivas cidades especia-
lizar-se em determinadas áreas. 
Se hoje as Caldas é a Cidade das 
Artes e Rio Maior a Capital do 
Desporto, muito se deve à presen-
ça da ESAD e da ESDRM nas res-
pectivas localidades. Em Peniche 
a Escola Superior de Turismo e 
Tecnologias do Mar também já 
deixou a sua marca.

CALDAS E AS ARTES 

Em termos de ensino superior, 
a região Oeste tem vindo a afir-
mar-se, principalmente, pela pre-
sença e crescente reputação da 
Escola de Artes e Design. A es-
cola caldense é uma das referên-
cias a nível nacional no ensino das 
artes e é primeira opção de mui-
tos estudantes do ensino secun-
dário que querem seguir o rumo 
artístico.
A este facto não será alheia a his-
tória das Caldas e a sua ligação 
com o mundo artístico, que lhe 
valeu o epíteto de Cidade das 
Artes, mas tem sido a universida-
de (e não só) que tem dado força 
a esse nome.
Os recentes resultados das colo-
cações na primeira fase de can-
didaturas comprovam isso mes-
mo. A ESAD, que pertence ao 
Instituto Politécnico de Leiria, 
conseguiu preencher 325 das 
330 vagas (98,5%). Os cursos de 
Design Gráfico e Multimédia (re-
gime pós-laboral), e de Design 
Industrial preencheram todas as 
vagas a concurso (25 e 35 respec-
tivamente). Os cursos de Artes 
Plásticas, Som e Imagem e Design 
Gráfico e Multimédia (em regime 
diurno) não só preencheram as 
vagas, como abriram mais luga-
res. O primeiro tinha 50 vagas, 
entraram 52 estudantes; o segun-
do tinha 65 vagas iniciais, tendo 
sido colocados 67 alunos e o ter-
ceiro acrescentou um colocado às 
suas 80 vagas iniciais. No curso 
de Design de Produto – Cerâmica 
e Vidro ficaram duas vagas por 
preencher, tal como no de Teatro. 
Design de Ambientes teve 24 co-
locações para 30 vagas.

PENICHE E O MAR

Mas a região começa também a 
ficar ligada ao pólo de Peniche 
do IPL, a Escola Superior de 
Turismo e Tecnologias do Mar. 
Com uma aposta forte na inves-

tigação, com uma visão moder-
na e uma ligação forte com o mar, 
esta escola tem conseguido colo-
car a região nas bocas do mundo. 
Apresentando várias inovações, 
tira proveito do facto de o mar es-
tar ainda por explorar.
No total das suas 280 vagas, ape-
nas 68 ficaram por preencher. Os 
212 colocados representam, por-
tanto, 75,7% da totalidade das 
vagas.
Neste caso, os cursos mais pro-
curados foram os de Biologia 
Marinha e Biotecnologia (45 co-
locados em 48 vagas), Gestão 
Turística e Hoteleira (preencheu 
as 50 vagas a concurso), Turismo 
(para além das 44 vagas, colo-
cou mais um estudante, num to-
tal de 45). Por oposição, Gestão 
de Eventos (com 8 colocados em 
25 vagas) e Biotecnologia (com 4 
colocados em 35 vagas) foram os 
menos procurados.
As licenciaturas no IPL têm as 
propinas anuais fixadas nos 1040 
euros.

RIO MAIOR E O DESPORTO 

Já de há largos anos que a apos-
ta de Rio Maior no desporto lhe 
valeu a fama de ser a Capital 
do Desporto e é lá que se situa 
uma das mais conceituadas es-
colas a nível nacional para quem 
quer seguir uma via ligada à ac-
tividade física. Trata-se da Escola 
Superior de Desporto de Rio 
Maior (do Instituto Politécnico de 
Santarém), onde, no total dos seis 
cursos, foram colocados 194 alu-
nos (em 251 vagas), que represen-
tam um total de 77,3% das vagas.
Os cursos mais procurados foram 
de Treino Desportivo (77 coloca-
dos em 83 vagas) e de Desporto, 
Condição Física e Saúde (onde foi 
colocado mais um aluno do que as 
80 vagas inicialmente abertas).
Estes resultados fazem da esco-
la de Rio Maior a mais procura-
da deste instituto com larga mar-
gem para as restantes. A Escola 
Superior de Gestão e Tecnologia 
preencheu uma colocação de 44,4% 
(132 das 297 vagas), Escola Superior 
de Educação preencheu 37,1% (62 
das 167 vagas) a Escola Superior 
Agrária 11,2% (23 das 206 vagas).
No IPSantarém as licenciaturas cus-
tam ao estudante 940 euros por ano.
Na nossa região existem ainda al-
guns estabelecimentos de ensino 
superior privado, como são exem-
plo o Instituto Superior Politécnico 
do Oeste (Torres Vedras), o 
Instituto Superior de Línguas e 
Administração (ISLA) em Leiria 
e em Santarém, e o Instituto 
Superior Dom Dinis, na Marinha 
Grande.  

O ensino superior na região: das artes 
ao desporto, passando pelo mar

O direito de preferência regional é um benefício dado aos residen-
tes da área de influência da escola. Permite que, com base no local 
de residência, alunos com notas mais baixas tenham preferência so-
bre outros.
Aplica-se apenas ao ensino público e na primeira fase, sendo que as 
percentagens de vagas cobertas por esta medida são variáveis con-
soante o curso (até um máximo de 50% do total de vagas abertas).

Na hora de definir quem entra nos cursos, quem a solicita tem pre-
ferência até sobre alunos com notas mais altas. Para a requerer deve 
informar-se aquando o preenchimento da Ficha ENES.
Conforme a lei estipula, é necessário “ter estado matriculado e con-
cluído os 11º e 12º anos de escolaridade em estabelecimento de ensi-
no secundário localizado na área de influência do par estabelecimen-
to/curso  de ensino superior”. I.V.

O que é a preferência regional?

Pub.
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“É de pequenino que se torce o pepino”, diz o di-
tado popular e Fernanda Garcia pensa o mesmo. 
Professora na EBI Santo Onofre nos últimos seis 
anos, acredita que os mais pequenos podem par-
ticipar em grandes projectos e, quem sabe, sen-
sibilizar os adultos. “Desde há muito tempo me 
preocupo com as questões ambientais e tento in-
cutir nos meus alunos gestos de consciencializa-
ção sobre esses temas, até porque as crianças são 
muito receptivas”, começa por contar a professora 
à Gazeta das Caldas.
Foi no início do ano lectivo passado que Fernanda 
visitou o site da DECO e encontrou o regulamento 
do concurso “Green Chef”, que desde logo a cha-
mou a atenção por abordar a problemática do des-
perdício alimentar. Actualmente, a cada três segun-
dos morre uma pessoa de fome, enquanto um terço 
do alimento produzido no mundo é desperdiçado, 
números arrepiantes para os quais a professora pri-
mária alertou os pais dos alunos, que imediatamen-
te se mostraram disponíveis em apoiar o projecto. 
O desafio passava por dividir a turma de 15 alunos 
em cinco grupos, de modo a que cada um crias-
se um livro de três receitas, que incluíssem na sua 
listagem de ingredientes uma sobra alimentar de 
uma refeição anterior.

Antes de mais, para poder participar no con-
curso, a EBI Santo Onofre tornou-se uma Escola 
DECOJovem, aderindo assim ao projecto promovi-
do pela DECO, que se dirige a todas as escolas do 
ensino básico e secundário e que tem como objecti-
vo proporcionar uma fonte de informação e forma-
ção e um espaço para a divulgação de projectos na 
área da educação do consumidor jovem. 
Quando soube da iniciativa, o 3ºB quis imediata-
mente participar, independentemente do prémio 
que estava em jogo, pelo qual nem perguntaram 
nos primeiros tempos. “Aquilo que mais interes-
sava neste concurso era a aprendizagem sobre o 
desperdício alimentar e a oportunidade que os 
alunos tinham em trazer os pais à escola”, expli-
ca Fernanda Garcia, pois cada aluno elaborou uma 
receita em casa, com a ajuda dos pais. Aquela que 
viria a integrar o livro do seu grupo.
Num sábado à tarde, próximo da data para subme-
ter os livros, a caixa de correio electrónico da pro-
fessora encheu-se de e-mails: eram as receitas dos 
alunos, algumas escritas à mão, acompanhadas de 
fotografias do processo de confecção e do prato fi-
nal, que deveria ser apetitoso… ao paladar e aos 
olhos. Daí que o empratamento não fosse menos 
importante que o sabor. 
De modo a integrar este projecto na dinâmica das 
aulas, Fernanda Garcia fez questão de ensinar al-
guns conteúdos programáticos que se relaciona-

vam com a elaboração do livro. 
“Ajudei-os a escrever as receitas 
e os prefácios dos livros, o que 
serviu de pretexto para apren-
derem algumas nomenclatu-
ras próprias das receitas, como 
o “q.b”, ao mesmo tempo que 
lhes ensinei as medidas de 
peso, porque a indicação das 
pesagens e das porções fazem 
parte de uma boa receita”. 
Dos cinco grupos – FLC, HappyBirds, Epic, 
Violetas e Decididos –  apenas um se sagrou ven-
cedor do primeiro prémio da DECO. Os FLC, que 
correspondem aos “green-chefs” Filipe Fernandes, 
Leonardo Francisco e Carolina Baptista, criaram 
três receitas que convenceram os jurados do con-
curso e, antes disso, todas as pessoas que votaram 
online. 113700 foram os votos que os três jovens 
conseguiram angariar, muito à custa do “trabalho 
de casa” dos pais, que divulgaram o concurso nas 
redes sociais, apelando ao voto de amigos, familia-
res e conhecidos.
O Farfalle com frango, as Beringelas recheadas 
(com sobras de carne) e o Hambúrguer de Grão e 
coentros foram as propostas dos três alunos, me-
recedoras do primeiro lugar no pódio. No livro, jun-
tamente ao modo de preparação, os FLC optaram 
por acrescentar “Dicas”, que neste caso não se re-

lacionavam com o prato em 
si, senão com o momento de confecção. “Faça 
com gosto e com vontade” é apenas um exemplo. 
Filipe, Leonardo e Carolina receberam uma “Action 
Camera” e a professora Fernanda Garcia um tablet.

ESPECIALISTAS
EM ERVAS AROMÁTICAS

Após terminarem o projecto “Green Chef”, os alu-
nos do 3ºB da EBI deram início a outra activida-
de, desta vez relacionada com a sensibilização 
para o uso excessivo de sal e açúcar na prepara-
ção dos alimentos. Posto isto, criaram um “Jardim 
de Aromas”, onde plantaram ervas aromáticas, que 
dão “sabor e tempero à comida de forma saudá-
vel”, salienta Fernanda Garcia.  

Alunos da EBI Santo Onofre 
fizeram livro de receitas com 
sobras alimentares

Embora já com o pé – “direito” de preferência – no novo ano lectivo, ainda vamos a tempo de recuar ao ano de 2014/2015 e falar do projecto desen-
volvido pelo 3ºB da EBI Santo Onofre, no âmbito do concurso “Green Chef”, merecedor do primeiro prémio da DECO. Com o objectivo de sensibilizar 
o consumidor para o desperdício alimentar, os 15 alunos criaram cinco livros de receitas que incluíssem pelo menos um ingrediente que, na verdade, já 
tivesse dado vida a outro prato. As tão familiares “sobras alimentares”, que fazem parte do dia-a-dia de qualquer família podem ter outro fim que não 
o caixote do lixo: quem o disse e comprovou foram os alunos desta turma, que pensam voltar a concorrer este ano.

Embora apenas três alunos tenham recebido o prémio, todos os participantes tiveram direito a um certificado 

 O livro de receitas vencedor
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