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Brasileiros lideram alunos estrangeiros na ESAD
A ESAD vai ser frequenta-
da no primeiro semestre des-
te ano lectivo por 38 alunos 
estrangeiros, oriundos de 11 
países, que vêm maioritária-
mente no âmbito do progra-
ma Erasmus +. Treze vêm do 
Brasil, seis da Letónia e cinco 
da Alemanha. A estes juntam-
-se três eslovacos, dois espa-
nhóis, um belga, um húngaro 
e um italiano. Três suecos, um 

polaco e dois turcos comple-
tam o número de estudantes. 
Destes, 20 estudantes esco-
lheram o curso de Design 
Gráfico e Multimédia e 
sete vão estudar Design de 
Ambientes. Quatro destes alu-
nos escolheram Som e Imagem 
enquanto que três preferi-
ram o Design de Produto – 
Cerâmica e Vidro. Dois alu-
nos estrangeiros escolheram 

Artes Plásticas e um Design 
Industrial e outro veio para 
as Caldas para frequentar o 
mestrado em Design Gráfico.
Curiosamente são mais as ra-
parigas (26) do que os rapazes 
(12) que escolheram a escola 
caldense para estudar.
Por outro lado, há 32 estudan-
tes da ESAD que neste arran-
que de ano lectivo (integrados 
em programas de mobilidade, 

protocolos ou bolsas de estu-
do) foram para universida-
des estrangeiras. Quatro es-
tudantes de Design Gráfico e 
Multimédia quiseram prosse-
guir estudos em Espanha e três 
em escolas alemãs. Somam-se 
um colega na Hungria, outro 
em Itália e outro na Polónia. 
Em relação aos estudantes 
de Artes Plásticas da ESAD, 
dois escolheram ir para Itália 

e igual número para escolas 
de ensino superior belgas. 
Um estudante viajou para a 
Polónia e outro para vizinha 
Espanha. 
Dois estudantes do curso de 
Design de  Ambientes deci-
diram prosseguir estudos na 
Letónia enquanto que dois 
alunos do Design Industrial 
foram para a Espanha e um 
para a Polónia. 

Dois alunos de Cerâmica e 
Vidro começam o ano lecti-
vo em Espanha e igual nú-
mero de Som e Imagem na 
Eslovénia. Ainda deste curso, 
há um estudante na Bélgica e 
outro na Polónia. Um aluno 
de Teatro iniciou o primeiro 
semestre em Espanha e dois, 
de Programação e Produção 
Cultural que foram estudar 
para a Letónia.  N.N.

Há mais alunos até ao 4º ano e menos 
no secundário e nos cursos profissionais
Este ano lectivo arranca com 9705 alunos distribuídos entre o pré-escolar (a partir dos três anos) até ao 12º ano e equivalente na formação profissional. 

O número inferior ao do ano passado em 2,7%, no entanto acima do verificado em 2016 e 2017. Segundo os dados fornecidos à Gazeta das Caldas pelas 

diversas instituições de ensino e formação, há mais alunos no pré-escolar e no 1º ciclo, mas menos a frequentar o secundário e os cursos profissionais.

Joel Ribeiro

jribeiro@gazetacaldas.com

Gazeta das Caldas voltou este ano 
a recolher o número de alunos que 
vão frequentar as escolas dos agru-
pamentos públicos nos concelhos 
das Caldas da Rainha e de Óbidos, 
das instituições privadas que têm 
o 1º ciclo e ainda das escolas profis-
sionais que leccionam cursos que 
dão equivalência ao ensino regular.
No conjunto, o número total de alu-
nos para o ano lectivo de 2019/20 é 
de 9705 (só o Colégio Frei Cristóvão, 
de A-dos-Francos, não facultou os 
seus dados), menos 2,7% que no ano 
anterior.
Desagregando o número de alunos 
por ciclo de ensino observa-se um 
aumento no número de crianças
a frequentar as escolas dos conce-
lhos das Caldas e de Óbidos.
O ensino pré-escolar será frequen-
tado por 1254 crianças, mais 5% do 
que o verificado em 2018/19. Ao
nível do 1º ciclo o crescimento é
mais moderado, na ordem dos 2,6%, 
com um total de 2383 crianças en-
tre o 1º e o 4º ano de escolaridade.
Passando ao 2º e 3º ciclos, aqui veri-
fica-se uma estagnação do número 
de estudantes. O total de 3194 in-
dica uma redução inferior a 0,5%
em relação ao ano lectivo anterior.
No ensino secundário (entre o 10º e 
12º ano do ensino regular), no ano 
lectivo anterior tinha-se registado 
o número mais elevado de alunos 
desde 2015, este ano voltou a regis-
tar-se uma redução de 7,5% para
os 1373 alunos. Este número é li-
geiramente superior ao registado 
em 2017/18.
No ensino profissional – onde in-
cluímos os cursos ministrados
nos agrupamentos de escolas, no
Colégio Rainha D. Leonor, nas es-
colas profissionais e nos centros
de formação – inverteu-se a ten-
dência de crescimento verificada
desde o ano lectivo 2015/16. Este
ano houve uma redução do núme-

ro de alunos, na ordem dos 8,5%. 
De resto, a tendência de redução é 
praticamente transversal a todas 
as escolas e centros de formação, 
apenas o Agrupamento de Escolas 
Raul Proença e o Colégio Rainha D. 
Leonor escaparam a essa tendência.

PROGRAMAÇÃO 
NO 1º CICLO DA 
RAUL PROENÇA

Este ano o Agrupamento de Escolas 
Raul Proença apresenta algumas 
novidades no seu programa cur-
ricular. No 1º ciclo destaca-se uma 
actividade extra curricular de pro-
gramação. No 2º ano, destaca-se a 
coadjuvação na Matemática, no-
meadamente no 5º ano, também 
ao nível do Apoio ao Estudo e no 
3º destaca-se o desdobramento nas 
disciplinas de Matemática e Inglês.
O serviço de Psicologia e Orientação 
irá desenvolver um trabalho com os 
alunos do ensino secundário para 
o reforço da sua autoconfiança e
será feita uma aposta no centro
de recursos para os alunos terem
um apoio mais individualizado. O 
Português e a Matemática terão um 
reforço de horas ao nível do 12º ano.
O agrupamento vai este ano organi-
zar a Final Nacional das Olimpíadas 
da Matemática e do Alemão em
Cena.

BORDALO 
PINHEIRO DESCE 
NO PROFISSIONAL

O Agrupamento Rafael Bordalo 
Pinheiro também apresenta al-
gumas novidades para o corren-
te ano lectivo, nomeadamente o 
Projeto Pens’Ar-Te  na Escola de 
Santa Catarina e Projeto Fazer + 
(Happening) na escola sede, am-
bos no âmbito da Flexibilidade 
Curricular. Em Cidadania e 
Desenvolvimento o agrupamen-
to compromete-se a desenvolver 
actividades em domínios como o 

voluntariado, direitos humanos, li-
teracia financeira e educação para 
o consumo.
Os alunos do 8º ano terão projectos
ligados à cerâmica e no secundário 
as acções Parlamento dos Jovens
e Educar para a Justiça.

ÓBIDOS APOSTA 
NAS CIÊNCIAS

No Agrupamento das Escolas de 
Óbidos verifica-se a introdução dos 
programas de flexibilização curri-
cular Laboratório do Conhecimento 
(para os 1º e 2º anos de escolarida-
de) e Ciências Experimentais (para 
os  3º e 4º anos de escolaridade) e 
o Plano de Articulação Curricular 
entre ciclos Clube da Ciência Viva.

CRDL APOSTA 
NO INGLÊS

O programa curricular do Colégio 
Rainha D. Leonor introduz as disci-
plinas de Educação Emocional no 2.º 
ciclo, Art First no 5.º ano (que alia a 
língua inglesa às artes), Citizenship 
no 10.º e 11.º (trabalhada em língua 
inglesa), Metodologia do Trabalho 
de Projeto no ensino profissional e 
Imagem, Vídeo e Apps no 3.º ciclo.
De salientar ainda a iniciativa “Off 
School”, que consiste numa política 
responsável do uso do telemóvel, 
procurando fomentar as compe-
tências sociais dos alunos duran-
te os intervalos e hora de almoço.

MÚSICA E INGLÊS 
NA INFANCOOP

A oferta curricular oferecida 
pela Infancoop passa pela ofer-
ta de Inglês e Música desde o 1.º 
ano de escolaridade. Como ofer-
ta extracurricular destacam-se 
as atividades de Natação, Dança 
e Xadrez. Esta instituição adopta 
o modelo MEM (Movimento da
Escola Moderna) onde se preco-
niza uma educação prospetiva na 

qual o aluno deve ser orientado 
para o conhecimento produtivo e 
o poder partilhado em que os alu-
nos dirigem reuniões e propõem
a solução para conflitos, em par-
tilha com o professor, fomentan-
do a sua autonomia.

EDUCAÇÃO PARA 
A ECOLOGIA NO 
CENTRO PAROQUIAL

No Centro Paroquial das Caldas 
da Rainha, os alunos do 1º ciclo 
têm acesso ao programa Amar a 
Terra, com diversas actividades li-
gadas à ecologia. No âmbito das ac-
tividades extra curriculares, des-
tacam-se os jogos de matemática, 
os pequenos cientistas e leitura 
expressiva.

VÁRIOS CURSOS 
NO ENSINO 
PROFISSIONAL

No CENFIM, este será ano da reali-
zação do Campeonato Nacional das 
Profissões (WorldSkills Portugal), 
que terá lugar em Fevereiro, em 
Setúbal, no qual este centro de for-
mação estará representado.
Além dos cursos já em andamen-
to, o CENFIM irá desenvolver 
dois cursos EFA em horário pós-
-laboral (Técnico de Instalações
Elétricas e Técnico Manutenção
Industrial de Metalurgia e
Metalomecânica), diversos Ciclos de 
Formação (Mecatrónica Industrial, 
Refrigeração e Climatização, 
Electricidade Industrial) e ainda
Ações de formação continua/mo-
dular. Está ainda a decorrer proces-
so de selecção para duas turmas do 
CET Tecnologia Mecatrónica, nível 
5, uma em horário laboral e outra 
em pós-laboral, com inicio previs-
to em Outubro.
NA ETEO, a novidade este ano será 
o curso Técnico de Informática
– Sistemas e de Segurança no
Trabalho.

Agrupamento E. D. João II

Turmas Alunos
Pré-escolar 17 301

1º Ciclo 37 727

2.º Ciclo 18 433

3º Ciclo 22 532

CEF 1 14

Total 95 2007
Professores 170

Agrupamento E. R. Bordalo Pinheiro

Pré-escolar 8 155

1º Ciclo 18 267

2.º Ciclo 4 73

3º Ciclo 16 352

Secundário 24 642

Ensino  Profissional 18 459

Total 88 1948
Professores 219

Agrupamento E. Raul Proença

Pré-escolar 13 260

1º Ciclo 32 676

2.º Ciclo 18 449

3º Ciclo 30 761

Secundário 22 554

Profissional 3 71

Total 118 2771
Professores 251

Agrupamento E. Josefa D’Óbidos

Pré-escolar 12 228

1º Ciclo 20 439

2.º Ciclo 11 220

3º Ciclo 13 257

Secundário 6 137

Ensino  Profissional 4 93

Total 55 1374
Professores 120

Colégio Rainha D. Leonor

Pré-escolar 80

1º Ciclo 101

2.º Ciclo 60

3º Ciclo 57

Secundário 40

Ensino  Profissional 151

Total 489
Professores 40

Infancoop

Pré-escolar 4 100

1º Ciclo 4 78

Total 8 178
Centro Social e Paroquial C. Rainha

Pré-escolar 75

1º Ciclo 55

Total 130
Colégio O Brinquinho

Pré-escolar 55

1º Ciclo 40

Total 95
ETEO

Ensino  Profissional 335

Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste

Ensino  Profissional 200

CENFIM

Ensino  Profissional 150

CENCAL

Ensino  Profissional 158
Fonte: Gazeta das Caldas
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A vinculação é uma relação 
emocional profunda e dura-
doura que liga uma pessoa 
a outra no tempo e no espa-
ço. Este autor defende que os 
seres humanos nascem com 
um sistema psicobiológico, 
ou seja, sistema comporta-
mental de vinculação que os 
motiva a procurar proximi-
dade das figuras de vincula-
ção (Bowlby, 1956).
John Bowlby, foi um psiquia-
tra e investigador britânico, 
do século XX, um dos primei-
ros a perceber a importância 
das relações objetais que es-
tabelecemos com os nossos 
pais, ou cuidadores. Bowlby 
estudou o efeito do abandono 
e da negligência, em crianças 
hospitalizadas, e percebeu 
que a relação com os adul-
tos é primordial para a sua 
sobrevivência e desenvolvi-
mento. Os bebés recém-nas-
cidos, que eram privados do 
contato com os seus pais ou 
cuidadores, em comparação 
com bebés que mantinham o 
contato e o carinho dos seus 
pais, recuperavam mais len-
tamente de doenças, verifi-
cando terem problemas no 
desenvolvimento.
O autor diz-nos que quando 
nascemos somos dependen-

tes dos adultos, não só para 
satisfazer as nossas necessi-
dades básicas, como comer 
e beber, mas também por-
que precisamos de afeto e 
atenção. Sem esses requisi-
tos não nos desenvolvemos 
adequadamente, e posterior-
mente teremos muitas difi-
culdades nos relacionamen-
tos interpessoais.
Importa perceber que a rela-
ção que estabelecemos com 
os nossos pais ou cuidadores, 
é muito definidora das rela-
ções que iremos estabelecer 
na idade adulta, uma vez que 
é desde criança que criamos 
padrões de comportamento 
e de expetativas em relação 
aos outros. Assim as relações 
de vinculação refletem-se nos 
relacionamentos que estabe-
lecemos com o outro.
A literatura diz-nos que 
as relações de vinculação 
estão definidas em 3 pa-
drões: a vinculação segura, 
a vinculação insegura-am-
bivalente e a vinculação 
insegura-evitante. 
Uma criança com um padrão 
de vinculação insegura-ambi-
valente, estabelece uma rela-
ção ambivalente com os seus 
cuidadores. Os pais/cuida-
dores não estão sempre lá 

quando o bebé necessita o 
que provoca sentimentos de 
imprevisibilidade na crian-
ça. Quando estão presentes 
e dão a atenção que o bebé 
necessita, este tem uma reac-
ção ambivalente, de querer 
que os cuidadores se mante-
nham mas ao mesmo tem-
po de os afastar por o terem 
abandonado anteriormente. 
Já uma criança com um pa-
drão de vinculação insegura-
-evitante, normalmente tem 
cuidadores negligentes, que 
não dão o apoio e a atenção 
que o bebé necessita, e este 
desenvolve um afastamento 

emocional e físico dos adul-
tos, na sua generalidade. 
Por último, uma criança com 
um padrão de vinculação se-
gura, sente que os seus cuida-
dores estão disponíveis para o 
apoiar e dar carinho e atenção 
quando necessita, pelo que 
sentem que têm uma base 
segura de onde partir e ex-
plorar o ambiente em redor.
Uma criança que tenha esta-
belecido este tipo de vincula-
ção, irá crescer e desenvolver 
relações positivas e saudá-
veis. Irá construir um modelo 
de um cuidador responsivo, 
confiável e de si como me-

recedor de atenção e amor. 
Por outro lado, uma criança 
insegura vê o mundo como 
um lugar perigoso, onde as 
pessoas devem ser encara-
das com cuidado e vê-se a 
si própria como não mere-
cedora de atenção e amor. 
Problemas no estabeleci-
mento desta ligação, nos 
primeiros anos de vida, re-
sultam potencialmente em 
padrões de comportamentos 
desajustados e em dificulda-
des na regulação emocional 
da criança, podem inclusi-
vamente desenvolver pro-
blemas comportamentais 
como hostilidade, agressi-
vidade, comportamentos 
antissociais, impulsivida-
de, problemas de concen-
tração e baixa tolerância à 
frustração. 
A qualidade da vinculação 
tem sido consistentemente 
relacionada com vários as-
pectos de funcionamento 
da criança, incluindo a sua 
sociabilidade, auto-estima 
e competências cognitivas.
Naturalmente que existem 
outros factores que poderão 
influenciar este tipo de vin-
culação, “cada criança está 
condicionada não só pelo pa-
trimónio genético, como tam-

bém pelas circunstâncias que 
rodearam a gestação, como 
o parto, a sua vida extraute-
rina, certos fatores inatos e 
as variações do meio”.
Em suma, o futuro da crian-

ça depende das relações de 

vinculação estabelecidas nos 

primeiros anos de vida, sen-

do primordial lembrar os

pais e os futuros pais que,

ao desenvolverem as suas

competências parentais pri-

vilegiando a dimensão re-

lacional, utilizando os seus 

próprios recursos e capaci-

dades, estão diretamente a 

contribuir para a formação 

de adultos mais confiantes, 

comunicativos e com melho-

res capacidades relacionais”.

“O adulto que somos refle-

te-se na criança que fomos”! 

Sigmund Freud

Assistente Social – Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens 

Mestre em Serviço Social com 

especialização em bullying 

pelo ISMT de Coimbra

Especializada em 

Aconselhamento Parental, 

Crianças e Jovens em Risco 

e Play Therapy pelo Instituto 

Superior de Psicologia 

Aplicada de Lisboa.

PUB.

A Vinculação no desenvolvimento 
infantil Por: Patricia Oliveira*
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O que levas para a escola na tua mochila?

Manuel Leal, 13 anos – 8º ano

Na minha mochila vão os livros, os cadernos das discipli-
nas daquele dia, os livros de actividades, dois estojos e um 
portefólio (para as fichas de trabalho e de avaliação). A ca-
derneta da escola, a carteira e ainda o lanche.
Tenho também que levar uma máquina de calcular, o com-
passo e o transferidor.
A minha disciplina favorita é História. Gosto do professor 
Rui Correia, ele explica muito bem e assim conseguimos 
ter boas notas.
Vou para a escola de carro, com a minha mãe.
Quando for grande quero ser futebolista. 

Madalena Leal, 9 anos – 5º ano

Levo dentro da minha mochila os manuais, os livros de ac-
tividades e os cadernos do que vou ter naquele dia. Temos 
que levar o portefólio que é usado para guardar os testes. 
Tenho dois estojos pois um para lápis e canetas e o outro 
para os lápis de cor e marcadores.
Levo também a caderneta, o cartão da escola e o meu lanche.
A mãe leva-me à escola de carro.
Adoro História pois gosto muito de saber como era a vida 
antigamente. Quando for grande gostava muito de ser ama 
de bebés.

Matilde Ribeiro, 8 anos - 3º ano

Levo os livros da escola. Este ano além dos de Português 
- que é a minha disciplina preferida - de Matemática e de
Estudo do Meio que já levava no ano passado, mas também 
tenho os de Inglês. Levo cadernos de linhas e quadricula-
dos. Nos estojos tenho lápis, borrachas, afiadeiras, cola e
canetas. Também tenho lápis de cor, marcadores, lápis de
cera e guaches para os desenhos e pinturas. Este ano tam-
bém tenho material que não tinha no ano passado, como
o compasso, o transferidor e o esquadro, que os meus pais 
dizem que só utilizaram no 5º ano.  J.R. | N.N.
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Em Óbidos a 
envolvência dos alunos 
nas cantinas levou ao 
aumento de refeições
O investimento feito nos 
refeitórios escolares do 
Agrupamento de Escolas 
Josefa de Óbidos está a dar 
frutos. De acordo com a autar-
quia, houve um aumento de 
5692 refeições no ano lectivo 
passado. Das 26932 refeições 
consumidas no ano lectivo de 
2017-2018, passaram, no ano 
seguinte, para 32628. 
A estratégia passou pela im-
plementação de um programa 
de nutrição, que despertou nas 
crianças e jovens a atenção 
para os alimentos que inge-
rem diariamente, e no inves-
timento ao nível da qualida-
de das refeições servidas. Os 
próprios alunos participaram 
na confecção de refeições e 
deram sugestões para a sua 
melhoria, quer no acompa-
nhamento diário que faziam, 
quer através de inquéritos de 
satisfação alimentar realiza-
dos em todas as escolas. 
Foi constituída a Brigada da 

Cantina, um grupo de alunos 
que visita as cozinhas com re-
gularidade e que tem como 
responsabilidade participar 
na construção das ementas e 
sensibilizar os colegas para o 
desperdício alimentar. 
Diariamente uma nutricio-
nista e uma técnica de nutri-
ção estão presentes na hora 
da refeição, acompanhando 

os alunos, incentivando-os a 
almoçar, ou pelo menos numa 
primeira fase, a provar a re-
feição, mesmo aqueles que 
só vinham acompanhar os 
colegas, refere nota de im-
prensa. Também os pais e 
encarregados de educação 
foram convidados a almo-
çar na escola e partilhar as 
suas opiniões.  F.F. 

A Brigada da Cantina participa na construção das ementas e sensibiliza os 
colegas para o desperdício alimentar (Foto Arquivo)

DR

Inovação na escola passa por novos 
ambientes de aprendizagem

Joel Ribeiro

jribeiro@gazetacaldas.com

O Agrupamento de Escolas 
Raul Proença realizou no 
passado dia 10 de Setembro, 
no auditório dos Pimpões, as 
jornadas pedagógicas “Para 

uma nova escola”, nas quais 
o director do agrupamento, 
João Silva, defendeu que a
inovação no ensino não se
pode limitar à tecnologia e 
que os alunos devem ser tidos 
em conta na elaboração dos

processos de aprendizagem.
João Silva defende que a 
preocupação deve estar ver-
dadeiramente centrada na 
aprendizagem. “Não nos ser-

ve de nada termos estraté-

gias de ensino fantásticas se 

os alunos não aprenderem 

o que se pretende”.
O director do agrupamento 
Raul Proença acredita que
não podem continuar a ter 
um papel passivo nas aulas, 
como se se tratassem de “um

disco rígido vazio à espera 

de acumular informação”.
No entanto, apesar se fa-
lar hoje em dia em impre-
visibilidade do futuro e as 
mudanças na sociedade se 
sucederem a um ritmo alu-
cinante, João Silva acredita 
que mais nas ferramentas 
e competências dos profes-
sores do que na tecnologia 
como resposta às novas ne-
cessidades do ensino. “Não 

acredito em salas de aula 

do futuro com tecnologia 

de ponta. Essas só são do fu-

turo até amanhã”, sustenta.
O professor acredita mais 
no trabalho colaborativo, 
de parceria, em pedagogias 
activas “no sentido de va-

lorizar o papel do aluno”. 
O caminho deverá ser, en-
tão, no sentido de diversifi-
car as práticas lectivas no 
sentido de conciliar os in-
teresses dos alunos com a 
concretização dos desígnios 
do Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória. 
“Mais do que trabalhar para 

os alunos temos de trabalhar 

com os alunos”, numa óptica 
de criação de “ambientes ino-

vadores de aprendizagem”.
O director deu alguns exem-
plos desses ambientes inova-
dores já criados no agrupa-
mento, como os programas 
Arte no Parque, Horta na 
escola, Ecoescolas, Gincana 
do Onofre, Semana Raul 
Proença, Aulas no museu, 
ou o programa de volun-
tariado Conto contigo, nos 
quais os alunos acedem a 

aprendizagens essenciais 
fora do contexto de sala 
de aula.
João Silva considerou que 
é “um trabalho importante 

perceber como as aprendi-

zagens essenciais se articu-

lam entre várias disciplinas 

e assim construir domínios 

de autonomia curricular”, 
acrescentando que não pode 
haver uma escravização dos 
professores pelo cumprimen-
to dos programas e dos ma-
nuais escolares. 

As jornadas pedagógicas realizaram-se no auditório dos Pimpões
DR DR
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Qual o professor e a disciplina que mais o marcaram 
no ensino secundário?

O meu ensino secundário foi feito na  Escola Secundária Raul Proença e a minha disciplina favorita foi 
a de Desportos Individuais, que fazia parte do progrma de formação técnica de desporto e que foi minis-
trada pelo professor Jorge Favas. 
Ele foi o professor que mais marcou pois com ele percebi até onde podia ir o desporto. 
Ele não era apenas o docente que dava aulas pois tornou-se mais tarde um amigo até aos dias de hoje. 
Trinta anos depois continuou a ser uma referência pela assertividade com que encarava a sua profissão 
e a própria vida. Pela sua maneira de ser o professor Favas era um modelo a seguir. 

Nicola Henriques, gestor dos Silos

Tive um ensino secundário muito feliz no curso de Ciências e Tecnologias da Escola Secundária Raul 
Proença em 2005-2008. Marcaram-me as disciplinas de Psicologia e de Filosofia, dadas por António Ferreira 
e Olga Rocha pois foram muito importantes para o meu crescimento e pensamento crítico. Relembro 
ainda as suas aulas com um sorriso sempre que preciso de pôr os meus alunos a reflectir. 
Um dos professores que me marcou foi Aníbal Rocha, docente de Português e, mais tarde, da Oficina de 
Teatro. Teve um papel muito importante não só naquela disciplina, obrigatória no currículo escolar, mas 
também no meu desenvolvimento artístico, pois foi sob a sua orientação que pisei o palco como actriz 
pela primeira vez, na Culturgest, em Lisboa, com a peça “Octávio no mundo”, de Jacinto Lucas Pires. E 
recebemos óptimas críticas! 

Rita Marques, soprano 

A disciplina que mais me marcou foi a de Arte e Design que frequentei durante o 9°ano na Escola Secundária 
Rafael Bordalo Pinheiro. Sobretudo  porque eu gostava muito de desenhar e aquela aprendizagem abria-
-me as portas para um mundo de novas possibilidades. Foi importante para mim.
O professor que mais me marcou foi o Rui Correia. Estudava no 12°ano à noite e trabalhava durante o
dia, chegando por vezes com pouca disposição à escola e ele tinha uma maneira leve de dar aulas que
nos mantinha interessados na matéria. 

Mário Reis, ceramista

Terminado o 9º ano, que tinha frequentado no então Externato Académico do Bombarral, (decorriam os anos 70, ainda 
muito pós 25 de Abril) tornou-se necessário optar, dado que a área de interesse era Científico Naturais, por outro estabele-
cimento de ensino e efectivamente Caldas da Rainha ficava mais próximo. 
O espaço, algo decrépito tinha, no entanto, o seu quê de misticismo – os antigos pavilhões do Parque. 
Professores? Todos marcaram a nossa formação. Anos mais tarde também passei pelo ensino e pude então compreender me-
lhor as suas dificuldades e a sua paciência… Mas seguramente recordo alguns com especial deferência pelo empenho, pela 
proximidade, pela disponibilidade. De alguns nem o nome saberei já precisar corretamente apesar de guardar a sua fisiono-
mia na memória: o professor Eduardo, o professor de Matemática (Mário Mimoso, se não erro), a professora de Biologia (pro-
fessora Mercês), o médico que dava aulas de Saúde e Socorrismo, a professora de Filosofia (a quem fazíamos a vida “negra”). 

Cristina Teotónio, médica

Fiz o meu ensino Secundário em Alcobaça. Era um bom aluno, com um comportamento em nada exem-
plar. Era “daqueles miúdos reguilas” (não mal educado, não se podia ser, porque haveria consequências 
em casa) que tentava quebrar regras, como ter um único caderno diário para todas as disciplinas.
No 10º ano, a Matemática iria ter a Dra. Frade Agulha. Toda a escola tinha muito respeito a esta Senhora, 
pela sua forte personalidade e pela sua competência como professora.
Quando a enfrento na primeira aula e vê que não tenho um caderno só para a sua matemática, tivemos 
ali uns momentos de bastante tensão. Ela dizia que eu tinha de ter, e eu dizia que nunca tinha tido e não 
iria ter também para a disciplina dela. Ela olhou para mim e disse: vais e vais mesmo!
Na aula seguinte dá-me um caderno todo bonito, já com o meu nome e tudo, no fim da aula veio pedi-lo 
e “o meu caderno” andou na sua mala todo o ano!
Acabei por adorar e tirar boa nota a matemática e a professora ficou no meu coração. Sempre ficámos 
amigos e ainda chegou a ir ver concertos meus, para meu encanto. 

Adelino Mota, maestro

Durante o secundário, a minha disciplina de eleição foi o Português, nos últimos anos, a Literatura Portuguesa. Tive a imen-
sa sorte de ter professoras que eram grandes profissionais e de sensibilidade incomum. A interpretação de texto encan-
tava-me, era como se estivesse diante de um enorme quadro e começasse à descoberta de pormenores, pinceladas cheias 
de intenção e cor. As professoras também me pareciam verdadeiros mágicos a tirarem coelhos da cartola!
Percebo agora que o processo de construção da imagem que retinha na minha imaginação, através dos conteúdos literá-
rios, fossem eles prosa ou poesia, era similar ao que utilizo agora para construir as minhas esculturas cerâmicas, ou mes-
mo como as pinto (o mesmo emaranhado, as descobertas, o encantamento). 
Mas no secundário, terei que evidenciar o professor Jesuíno Jacinto, da disciplina de Economia, na Escola Secundária 
Bordalo Pinheiro, em regime nocturno, que teve um importantíssimo papel no meu percurso. Trabalhadora estudan-
te, mãe, pus na cabeça que tinha que entrar na faculdade no ano seguinte e o professor Jesuíno incentivou-me e fez-me 
acreditar que era possível. Consegui superar-me porque pude andar ao meu ritmo, alucinante sim, mas, no ano seguinte, 
estava a frequentar o curso que queria na ESAD. 

Elsa Rebelo, ceramista

Marcou-me particularmente a professora Olga Rocha, que me deu Filosofia.
A paixão que emprestava às suas aulas e a forma “desempoeirada” como ensinava aquela disciplina despertaram-me um 
gosto enorme pela Filosofia e pelo pensamento em geral.
Não bastante, construía uma excepcional empatia com os alunos que facilmente nos transportava para uma relação de 
amizade. A nossa, felizmente, ainda hoje perdura. 

Luís Patacho, advogado e vereador

Sobre aqueles que tiveram a árdua tarefa de me instruir (eu era meio arredio, confesso) cito desde logo, 
o Dr. Jaime Serafim, que, pela sua capacidade pedagógica e didáctica, conseguiu, entre outras, a proeza
de me pôr a resolver irrepreensivelmente funções e sistemas de equações, coisa pela qual eu sentia uma 
nítida aversão.
Também o padre Renato, personagem singular na sua Vespa azul, homem contraditório, de extrema
bondade e fúrias apocalípticas, hipnotizador, aguarelista, organista em contraponto, cultor da língua
portuguesa e do seu bem escrever.
Ainda o Dr. Garcia Domingues, subestimado (gozado, até) pela turma e de quem, mais tarde vim a saber ter 
sido notável arabista, um dos percussores dos estudos sobre a cultura e civilização islâmica em Portugal. 

José Carlos Faria, actor

Lembro-me particularmente a professora Lúcia, de Português, que só nos deu aulas durante um ano, mas que numa tur-
ma difícil, só de rapazes. A primeira coisa que ela fazia quando chegava à sala era dialogar connosco, contar uma história, 
que nos predispunha para as aulas, que eram fantásticas.
Tinha 13 anos e andava no Colégio Ramalho Ortigão. A minha disciplina preferida não era o Português, mas a Matemática, 
como depois segui ao longo da vida.  Além de em casa haver uma certa vocação para a Matemática, também tive bons 
professores, como o Dr. Azevedo, que foi depois reitor do Liceu de Leiria. 

Lalanda Ribeiro, presidente da Assembleia Municipal das Caldas

Destaco o professor Júlio Bernardes, de História, no meu 11º ano, na Escola Secundária das Caldas da Rainha, que funcio-
nava nos Pavilhões do Parque D. Carlos I. 
Ele conseguia explicar de forma muito clara e estimulava a aprendizagem da História. Eu já gostava muito dessa discipli-
na, mas com aquele professor acentuei ainda mais o gosto pela História. 

Tinta Ferreira, presidente da Câmara das Caldas

Se hoje sou empresária, muito o devo à influência de dois professores, o Dr. José Luís Almeida e Dra. Fernanda Tonelo. 
Foram estes excelentes profissionais a influenciar-me motivando-me para a área da economia e gestão na Escola Secundária 
Rafael Bordalo Pinheiro. Contudo, rapidamente me apercebi que a matemática  não era a minha “praia”.
Por isso, tomei a decisão de repetir o 10º ano na área de Humanidades, na Secundária Raul Proença, seguindo assim ou-
tra opção que muito me agradava, Direito. Terminado o secundário foi na Universidade de Coimbra que me licenciei, ten-
do feito o estágio da Ordem dos Advogados e exercido advocacia durante 2 anos, conciliando esta actividade com a profis-
são de professora do secundário, em horário pós laboral. Durante este período, não deixei de ter o sonho de criar a minha 
empresa, o que veio a acontecer depois de ter concluído que não me iria realizar na advocacia, e assim nasceu o Gabinae.  

Sabrina Ribeiro, empresária

Não fui assim um grande aluno, mas a minha disciplina preferida era Educação Física, por razões que facilmente se per-
cebem. Os professores que mais me marcaram, vou nomear dois. Uma foi a Ana Domingues, de Educação Física, e o ou-
tro foi o Paulo Roque, que foi meu professor de Biologia e director de turma no 10º e 11º ano. Ambos tinham excelente 
qualidades como professores, mas sobretudo ficaram marcados pela sua personalidade e porque criei com ambos uma 
relação de amizade. 

Thomas Militão, jogador de futebol

Frequentei o curso de Desporto porque sempre gostei de ver e praticar desportos, várias modalidades, por isso a minha 
disciplina preferida era essa.  O professor, destaco o Ricardo Pimenta, pelas qualidades que demonstrou ao nível do en-
sino, pela maneira calma como dava as aulas e pela forma como nos ajudava os alunos. Ensinava tudo a fazer ao nosso 
lado, com uma preparação física muito boa, que ainda mantém. Além disso, também relação criámos uma boa relação.
No curso de Desporto tínhamos também Educação Física com o professor Rui Fernandes que também era muito compe-
tente, faziam um trabalho muito bom em sintonia. 

Ricardo Lucas, vendedor no sector automóvel
No secundário a quem me marcou mais foi a professora Leonor Lalanda, de alemão, mas ao longo do meu 
percurso escolar e académico tive vários. 
O meu percurso escolar começou com uma experiência muito negativa aos seis anos, o que levou os meus 
pais a falarem com um amigo, que na altura era o delegado escolar e uma pessoa muito querida de todos, 
o professor José Bonacho. Ele disse aos meus pais para eu não voltar àquela escola e encaminhou-nos
para o professor Sales. Este foi o primeiro que me marcou de forma muito positiva e com quem perma-
neci até a 3.ª classe, uma vez que ele faleceu durante as férias.
Depois, no 2.º ciclo, a professora Irene Vivas, de Inglês, marcou-me de forma especial, e não posso deixar 
de referir o tão querido professor Melo. E na faculdade o professor Reboredo Seara também me marcou, 
foi ele que levou a interessar-me pela constituição portuguesa.
Todos eles eram diferentes, mas tinham em comum o rigor, a exigência e acima de tudo suscitavam o in-
teresse nos seus alunos pela imensa paixão de transmitir com que conhecimento. 

Susana Chust, dirigente associativa

Texto e fotos: Fátima Ferreira | Joel Ribeiro | Natacha Narciso



8 20 Setembro, 2019
Gazeta das CaldasRegresso às Aulas

Fátima Ferreira

fferreira@gazetacaldas.com

“Tenho muitas saudades do 

coro. Foi um projecto que me 

marcou e uma inspiração, 

pois foi o Coro Infantil de 

Óbidos que me levou a ter 

a Academia nos moldes em 

que existe hoje”. As palavras 
são de Pedro Filipe, director 
da Academia de Música de 
Óbidos, entidade que pre-
tende reactivar o coro in-
fantil, que já funcionou em 
Óbidos entre 2002 e 2013. 
Poderão ingressar no grupo 
crianças com idades entre 
os seis e os 10 anos. Já exis-
tem 18 alunos da academia 
inscritos e o objectivo será 
chegar aos 60 participan-
tes. O professor de música 
e maestro Tiago Morin será 
o responsável pelo coro que 
começará segunda-feira as 
aulas e deverá ter a sua pri-
meira apresentação pública 
em Outubro. 
As inscrições são gratui-
tas caso o aluno não te-
nha possibilidades econó-
micas e apenas frequente o 
coro, mas o obectivo é que as 
crianças possam ter também 
formação musical e apren-
dam a tocar um instrumen-
to. Neste caso, a mensalidade 
é de 75 euros. As aulas do 
coro decorrerão à segun-

da-feira, entre as 17h45 e 
as 19h15, na Academia de 
Música. 
“O canto é muito importan-

te na educação musical da 

criança, a escolha e aprendi-

zagem de um instrumento 

virá depois”, explica Tiago 
Morin, destacando a impor-
tância de introduzir na ini-
ciação musical uma compo-
nente de canto coral com o 
coro infantil. 
A Academia de Música de 
Óbidos existe desde 2007 e 
tem actualmente 300 alu-
nos, 40 professores e traba-
lha em cinco concelhos. Os 
seus alunos têm, na maio-
ria, idades compreendidas 
entre os seis e os 20 anos.

Cantar no Festival 
do Chocolate

Sandy Lesberg, o mentor 
do Festival de Chocolate de 
Óbidos, foi também quem es-
teve por detrás da criação do 
coro infantil, em 2002. O ame-
ricano, que na altura morava 
na Usseira, contactou Pedro 
Filipe para criarem um coro 
que cantasse músicas relacio-
nadas com o chocolate. “Como 

não havia nada publicado, ti-

vemos que adaptar as letras 

para que fosse fácil as crian-

ças cantarem e o público tam-

bém conseguir acompanhar”, 
recorda.
Entre Setembro e Novembro – 
altura em que começou o fes-

tival - conseguiram arranjar 
repertório e 30 crianças para o 
cantar, sobretudo de Óbidos e 
também algumas dos concelhos 
vizinhos. Com o fim do festival, 
o então presidente da Câmara, 
Telmo Faria, chamou o maestro 
Pedro Filipe e propôs-lhe que 
continuasse o trabalho com 
as crianças, pagando-lhe uma 
avença para as deslocações en-
tre Évora (onde vivia) e Óbidos, 
onde ensaiavam duas vezes 
por semana. 
O coro foi crescendo em nú-
mero de participantes e reper-
tório. Começaram a fazer es-
pectáculos em vários pontos 
do país, fizeram um festival 
em Óbidos, gravaram CDs e 
participaram em programas 

televisivos. “O trabalho era re-

conhecido e os miúdos tinham 

oportunidades de mostrar o 

seu valor”, lembra Pedro Filipe, 
destacando que o grupo tinha 
perto de 40 crianças.
O auge do coro deu-se em 2007, 
altura em que foram eleitas 
as 7 Maravilhas de Portugal, 
e este chegou a integrar mais 
de uma centena de crianças. 
Pedro Filipe candidatou o coro 
de Óbidos para participar no 
espectáculo final da eleição das 
7 Maravilhas, mas fê-lo com 
um argumento forte: levar um 
coro de 77 alunos com 7 anos 
de idade. Acabaram em palco 
a cantar “What a wonderful 
world”, juntamente com can-
tores como Plácido Domingos, 

José Carreras e Dulce Pontes. 
A partir daí havia uma cada 
vez maior necessidade de dar 
uma resposta à educação mu-
sical das crianças, porque eram 
muitas e havia uma grande 
sede pela música e aprendiza-
gem de instrumentos. A aca-
demia aparece em 2007 e al-
guns dos participantes do coro 
continuaram depois a sua for-
mação noutras áreas ligadas à 
música. Pedro Filipe dá mesmo 
o exemplo da soprano calden-
se Rita Marques, que esteve 
na fundação do Coro Infantil 
de Óbidos.
Com a crise económica o apoio 
da Câmara foi reduzindo, até 
que em 2013 o coro foi ex-
tinto. 

Coro Infantil de Óbidos vai ser reactivado
A Academia de Música de Óbidos pretende reactivar o Coro Infantil de Óbidos, que começou em 2002, aquando da primeira edição do Festival de 

Chocolate e se manteve em actividade até 2013. Dirigido a crianças dos seis aos 10 anos, o projecto conta já com perto de duas dezenas de participantes e 

deverá ter a sua apresentação pública em Outubro. 

O director da Academia de Música, Pedro Filipe, e o professor e maestro, Tiago Morin, são 
os dinamizadores do projecto

O Coro Infantil de Óbidos estive activo entre 2002 e 2013 (ARQUIVO) Em 2007 participaram no evento das 7 Maravilhas
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EPADRC abre curso para técnicos na área 
florestal
A necessidade de profissionais especializados levou a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister (EPADRC), de Alcobaça, abrir o curso de Técnico de 
Recursos Ambientais e Florestais. O ano lectivo começou com meia turma, mas as inscrições continuam abertas e existem vagas disponíveis. 

Fátima Ferreira

fferreira@gazetacaldas.com

O técnico de Recursos 
Florestais e Ambientais é o 
profissional que intervém na 
construção e gestão de uma 
empresa florestal, no respeito 
pelas regras de segurança e 
de saúde no trabalho. Quer 
isto dizer que, entre as suas 
tarefas estão, por exemplo, a 
gestão da produção sustentada 
e a rentabilidade da floresta, 
assim como do uso racional 
dos seus recursos. Cabe-lhe 
também sensibilizar as po-
pulações para o associativis-
mo florestal, melhorando o 
desempenho das estruturas 
organizativas regionais. 

Esta oferta formativa que exis-
te este ano lectivo pela pri-
meira vez na EPADRC surge 
da necessidade de técnicos 
manifestada pela Associação 
dos Produtores Florestais 
da Região de Alcobaça à 
escola. Igual preocupação foi 
manifestada pela OesteCim 
e Agência Nacional para a 
Qualificação, o que levou a 
EPADRC a apresentar a pro-
posta, entretanto aprovada 
pelo Ministério da Educação.
A directora da escola alcoba-
cense, Paula Malojo, conside-
ra que se trata de uma mais 
valia para a região, tendo em 
conta a área florestal existen-
te, o número de produtores 
florestais e a necessidade de 

intervenção na gestão da área 
florestal regional, resultado 
da devastação sofrida pelos 
incêndios recentes.
O ano lectivo começou com 
meia turma do curso e as ins-
crições continuam abertas. 
Podem ingressar nesta for-
mação alunos com o 9º ano de 
escolaridade, que ficarão de-
pois com equivalência ao 12º 
ano e certificado profissional. 
A EPADRC conta com 178 
alunos e 35 professores. 
Para além desta oferta for-
mativa a escola oferece for-
mação nas áreas agrícola e 
hoteleira, apostando numa 
formação em consonância 
com as necessidades do te-
cido empresarial regional. 

DR

A escola alcobacense é especializada na formação de técnicos para as áreas agrícolas (arquivo)
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Colégio Rainha D. Leonor tem um 
novo espaço para o 1º ciclo

Joel Ribeiro

jribeiro@gazetacaldas.com

O novo ano lectivo trouxe 
novidades para os alunos do 
1º ciclo do Colégio Rainha D. 
Leonor, que passaram a ter um 
espaço exclusivo no antigo blo-
co do ensino secundário.
Até este ano, a valência de 1º 
ciclo funcionava no mesmo 
edifício do pré-escolar. No en-
tanto, devido “ao crescimento 

de ambas as valências criá-

mos um novo espaço só para 

o 1º ciclo, libertando o outro 

só para o pré-escolar”, disse
a directora do CRDL, Sandra 
Santos.
O 1º ciclo passa a ocupar o cor-
redor antigamente direcciona-
do para o ensino secundário, 
que sofreu obras de remode-
lação. Este estava desocupado 
devido à redução de alunos que 
se verificou desde 2015, altura 
em que cessou o contrato de 
associação entre o Ministério 

da Educação e aquele colégio.
No seu novo espaço, os alunos 
do 1º ao 4º ano de escolarida-
de têm sete salas de aula, uma 
sala de brincar, uma sala poli-
valente, uma copa e casas de 
banho. O espaço exterior está 
dotado de equipamentos de 
actividade lúdica, uma hor-
ta pedagógica maior do que 
a que existia no espaço an-
terior, árvores de fruto e um 
galinheiro.
Sandra Santos disse que esta 

alteração traz vantagens tan-
to para o 1º ciclo, como para o 
pré-escolar, “porque desta for-

ma consegue-se um acompa-

nhamento mais especializado 

de cada valência”. A directora 
acrescenta que a alteração foi 
igualmente bem recebida pe-
los alunos do 2º e 3º ciclos e do 
secundário. “Já promovíamos 

ligação entre os mais velhos e 

os mais pequenos, mas agora 

isso fica ainda mais evidente 

com algumas iniciativas que 

vamos levar a cabo”, afirmou.
Para o presente ano lectivo, o 
CRDL inverteu a tendência de 
redução do número de alunos 
sentido nos últimos anos. No 
total, este estabelecimento de 
ensino, que pertence ao Grupo 
GPS, conta este ano com mais 
43 alunos inscritos para um 
total de 487. A subida é supor-
tada pelo pré-escolar, pelo 1º 
ciclo e pelo ensino profissional, 
uma vez que entre o 5º e o 12º 
ano do ensino regular houve 

uma diminuição.
Sandra Santos realça que criar 
espaços próprios para o pré-es-
colar e para o 1º ciclo também 
teve por base a resposta ao au-
mento da procura, visto que “já 

estávamos a recusar alunos 

nas duas valências por falta 

de espaço naquele edifício”.
A directora do colégio escusou-
-se a divulgar o investimen-
to feito nas obras necessárias,
apontando apenas que este
foi “elevado”. 

O 1º ciclo do CRDL está agora localizado no antigo edifício do ensino secundário, que foi requalificado para o efeito O espaço está dotado de várias salas, mas a de brincar será uma das favoritas dos mais pequenos
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Manuais escolares já são gratuitos até 
ao 12º ano, mas ainda há queixas
Este ano lectivo será o primeiro no qual todos os alunos do ensino escolar obrigatório (até ao 12º ano) têm acesso aos manuais escolares gratuitos através da 

plataforma MEGA. A medida do Ministério da Educação deverá contemplar cerca de um milhão de estudantes e irá custar cerca de 160 milhões de euros.

Joel Ribeiro

jribeiro@gazetacaldas.com

O Ministério da Educação co-
meçou no ano lectivo 2016/17 
a disponibilizar manuais esco-
lares gratuitos (MEGA) para 
os alunos do 1º  ciclo que fre-
quentam o ensino público. 
Este ano a medida assume a 
sua plenitude ao abranger os 
alunos do ensino secundário, 
o que faz com que toda a es-
colaridade obrigatória pas-
se a ficar coberta pelo pro-
grama de manuais escolares 
gratuitos.
Segundo dados divulgados
pelo governo, a medida vai
abranger mais de 1,2 milhões 
de estudantes e custar aos co-
fres do Estado perto de 160
milhões de euros. De fora
ficam apenas as crianças e
jovens que frequentam co-
légios privados.
No entanto, apesar de per-
mitir uma poupança às famí-
lias, este programa não tem 
passado imune a críticas, so-

bretudo no que se trata ao 
caso específico dos manuais 
escolares do primeiro ciclo.
Essas críticas prendem-se 
com a reutilização de ma-
nuais escolares que não fo-
ram criados a pensar nessa 
reutilização. Estes têm uma 
utilização prática, ou seja, ne-
les são realizados exercícios, 
que muitas vezes envolvem 
pinturas a lápis de cor e co-
lagem de autocolantes. Esta 
é uma situação que só se de-
verá alterar no ano lectivo 
2022/23, para o qual está pre-
visto o lançamento de novos 
manuais para o 1º ciclo con-
cebidos especificamente para 
serem reutilizados.
Isto faz com que muitos dos li-
vros reutilizados no primeiro 
ciclo apresentem “exercícios 

pintados a lápis de cor, que di-

ficilmente são apagados sem 

estragar o papel, rasgões em 

várias páginas e até correções 

dos professores feitas a cane-

ta”, reporta a Deco, associação 
de defesa do consumidor.

COMO RECLAMAR

O Ministério da Educação o 
Ministério da Educação escla-
receu que, quando os danos 
“possam comprometer as fi-

nalidades pedagógicas a que 

se destinam”, os encarregados 
de educação devem dirigir-se 
às escolas e solicitar que es-
ses manuais em más condi-
ções sejam substituídos. A 
Deco acrescenta que nos ca-
sos em que a escola não substi-
tua os manuais, os encarrega-
dos de educação podem ainda 
recorrer à Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares 
(DGEstE), de modo presencial 

ou por e-mail. “Aconselhamos 

a expor o caso por escrito, para 

haver registo da queixa. Pode 

até anexar fotografias das pá-

ginas danificadas”, acrescenta 
a associação.
A questão é que os manuais 
em mau estado não deveriam 
ser encaminhados para reu-
tilização. De resto, o regula-
mento do programa MEGA 
responsabiliza os encarrega-
dos de educação, ou os alunos 
maiores de idade, nos casos em 
que os manuais são entregues 
em más condições. As conse-
quências possíveis são o paga-
mento dos livros ou a perda do 
direito de acesso ao programa 
no ano lectivo seguinte.

No entanto, o sistema não 
está preparado para avaliar 
de forma célere o estado dos 
manuais. Por um lado, as es-
colas têm que analisar todos 
os livros entregues página a 
página, o que torna o proces-
so moroso. Por outro, o estado 
premeia com um cheque de 10 
mil euros os estabelecimentos 
de ensino que apresentarem 
maiores índices de reaprovei-
tamento dos manuais, o que 
poderá estar a fazer com que 
o processo não seja tão rigoro-
so nalguns estabelecimentos, 
observa a Deco.

REUTILIZAÇÃO JÁ 
ATINGIU OS 50%

Mesmo assim, os índices de reu-
tilização têm vindo a crescer de 
ano para ano, tendo registado 
no ano lectivo 2018/19 os 50%, 
segundo dados do Ministério 
da Educação. No anterior a reu-
tilização representou apenas 
10% e este aumento poderá 
justificar-se, precisamente, 

com o alargamento do pro-
grama MEGA ao segundo ci-
clo no ano lectivo 2017/18. É 
que ao contrário do primeiro 
ciclo, no segundo os manuais 
são concebidos para consulta 
e não para utilização.
O aumento da reutilização dos 
manuais escolares dentro do 
próprio sistema definido pelo 
Ministério da Educação aca-
ba por substituir o papel de-
sempenhado pelos bancos de 
livros. No entanto, estes con-
tinuam a ter procura.
Como a medida do governo 
não abrange os alunos dos 
colégios privados, estes con-
tinuam a ter que recorrer a 
estes bancos, criados durante a 
crise económica. Para os alunos 
do ensino público, continua a 
haver procura pelos livros de 
fichas, que não estão incluídos 
na oferta do programa MEGA.
Também se verifica recurso 
aos bancos para cadernos de 
actividades, dicionários e li-
vros que fazem parte do Plano 
Nacional de Leitura. 
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Alunos do English 
Centre com bons 
resultados
Os alunos do The English 
Centre que efectuaram os exa-
mes do  Cambridge English 
Language Assessment, atin-
giram, no seu total, 98% de 
positivas. 
De acordo com nota de im-
prensa, esta escola de línguas 
sediada nas Caldas da Rainha 
e Benedita tem tido uma mé-
dia de quase 100% de apro-

vação nos últimos 12 anos, 
comprovando a “qualidade 

do seu ensino e a excelência 

na forma como são prepara-

dos os alunos para os exigen-

tes exames do Cambridge”.
O The English Centre é um 
centro oficial de preparação 
de exames reconhecido pelo 
Cambridge English Language 
Assessment.  F.F. 

Caldas da Rainha e 
Óbidos atribuem mais 
de 40 mil euros em 
bolsas de estudos
Na região são várias as autar-
quias que atribuem bolsas de 
estudo aos alunos que ingres-
sam no ensino superior fora do 
concelho. A Câmara das Caldas 
da Rainha atribui, desde o pas-
sado ano lectivo, 60 bolsas de 
estudo, num valor total de 42 
mil euros. 
Esta prática da autarquia cal-
dense já tem mais de 25 anos. 
Incialmente eram atribuídas 25 
bolsas, posteriormente, passa-
ram a 35, depois 50 e, desde o 
ano lectivo 2018/2019, que são 
atribuídas 60 bolsas de estudo 
no valor de 700 euros cada. 
Para receber este apoio, os 
candidatos têm que residir no 
concelho há, pelo menos, cin-
co anos e estar matriculados 
em estabelecimentos de ensi-
no superior fora do concelho. 
Para além disso, é feita uma 
análise da situação sócio-fa-
miliar e económica do agre-
gado familiar. Podem receber 

bolsa os candidatos cujo rendi-
mento per capita do agregado 
familiar ao qual pertencem 
não ultrapasse o valor corres-
pondente ao salário mínimo 
nacional. 

ÓBIDOS ATRIBUI 
40 BOLSAS

Em Óbidos a Câmara atribuiu 
para o ano lectivo passado o 
valor de 36.250 euros para bol-
sas de estudo e para este ano 

está previsto (ainda em apro-
vação) a entrega de 40 bolsas, 
no valor de 40.250 euros.
Este apoio é prestado há cerca 
de uma década. No ano lectivo 
de 2011/2012 foram atribuídas 
19 bolsas, numero que aumen-
tou para 35 em 2017/2018. 
A Câmara da Nazaré vai atri-
buir neste ano lectivo até 10 
bolsas de estudo, no valor 
de 1000 euros anuais cada. 
Destinam-se a alunos a fre-
quentar o ensino universitário 

e têm por objectivo apoiar o 
ingresso e o prosseguimento 
de estudos a estudantes com 
aproveitamento escolar que, 
por falta de condições econó-
micas, têm dificuldades em 
continuar a sua formação. 
O valor será pago em uma 
tranche única no mês de 
Março ou em duas tranches 
de 500 euros cada, nos meses 
de Março e de Junho.
A autarquia do Bombarral 
não atribui bolsas de estudo. 
No concelho do Cadaval são 
atribuídas bolsas de estudo 
aos estudantes desde 2015. 
A quantidade é variável de 
ano para ano, sendo o valor 
atribuído a cada aluno de 500 
euros. 
Gazeta das Caldas tentou tam-
bém obter informações sobre 
a atribuição de bolsas de es-
tudo junto das autarquias de 
Alcobaça e Peniche, mas não 
obteve resposta.  F.F. 

Universidade Sénior 
em projecto europeu 
A Universidade Sénior Rainha 
D. Leonor (USRDL) voltou a ser 
seleccionada para represen-
tar Portugal no projecto euro-
peu IDEMASAP50+ “ Increase 
and development of manual 
skills and a physical vitality 
of citizens of the Euopean
Union over 50 years”. Este
programa tem como objec-
tivo a partilha de boas práti-
cas na área do ensino sénior 
no que diz respeito à promo-
ção das artes, dos  trabalhos 
manuais, actividade física e 
envelhecimento activo com 
qualidade.

Este projecto tem como par-
ceiros Portugal, Eslováquia, 
Polónia, República Checa e 
Espanha e traduz-se na par-
tilha de métodos educativos 
na educação de adultos, atra-
vés de workshops nos países 
parceiros. 
Recentemente, entre 3 e 6 de 
Setembro, em Brno, teve lugar 
mais um encontro deste pro-
jecto que, desta vez, foi orga-
nizado pela República Checa.
Portugal esteve representa-
do por elementos da Rede de 
Universidades da Terceira 
Idade e da USRDL.  N.N. 
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