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Jovens preparam
o futuro
>EB1/JI do Brejo (Vide)

A Horta mais
Formosa
Era uma vez uma caixa de
areia suja e velha que vivia
no recreio de uma escola de
Oliveira de Azeméis -S. Martinho da Gândara - chamada
Vide.
Certo dia, a professora e
a educadora dessa escola resolveram dar uma nova vida
àquela caixa e transformála numa bela horta. Assim,
com o contributo do Presidente da Junta de Freguesia que cedeu a terra para a
caixa, com a cooperação dos
encarregados de educação
que enviaram algumas sementes e pequenas plantas,
com a colaboração das auxiliares sem as quais não teria
sido possível levar avante o
projecto, e com a audácia e
a persistência dos pequenos
alunos e das suas professoras
a horta começou a “crescer”.
Foram muitos intervalos
e algumas horas lectivas de-

dicadas a tão audacioso projecto. As plantinhas, ainda
pequenas, eram o seu orgulho e fizeram todos os esforços para a proteger.
Quando o calor as assolava, a água da chuva que iam
armazenando servia para as
regar e se as ervas daninhas
aparecessem para as importunar lá estavam todos para
as retirar…
Entretanto, a Câmara
Municipal de Oliveira de
Azeméis promoveu um concurso para premiar a horta
escolar mais Formosa de
todo o concelho. E sabem
que mais? A horta da EB1 de
Vide foi a vencedora! No dia
22 de Abril o Sr. Vereador
da Educação e do Ambiente foi àquela escola entregar
os prémios. Todos ficaram
muito felizes e orgulhosos
da” Horta mais Formosa”, a
nossa!

O Município, em
parceria com diversas
empresas e com os
agrupamentos do
concelho, tem vindo
a desenvolver um
conjunto de acções
de sensibilização
para a importância da
Educação e Formação
qualificante no âmbito
do Plano de Acção
do Projecto Novas
Oportunidades OAZ.
Assim, diversos grupos de
alunos do 9º ano das escolas
EB 2,3 Comendador Ângelo Azevedo (S. Roque), EB2,3
de Carregosa, EB 2,3 Dr. José
Pereira Tavares (Pinheiro da
Bemposta), EB2,3 Dr. Ferreira
da Silva (Cucujães) e EB 2,3 D.
Frei Caetano Brandão (Loureiro), têm vindo a visitar as empresas locais que estabeleceram
parceria com o Município no
desenvolvimento deste projecto, nomeadamente Moldoplástico - SA, Saludães, GESTAMP
Aveiro, ASG Moldes, CAÇA-

ROLA, BTL - Indústrias Metalúrgicas SA e LACTOGAL.
O propósito essencial é dar
a conhecer os diversos postos
de trabalho e perfis funcionais
dos trabalhadores, de modo a
que os alunos possam perceber a importância de cada
área para o funcionamento das empresas. Esta acção
pretende pois contribuir para
uma escolha vocacional mais
esclarecida e a orientação
para os cursos de formação
profissional, demonstrando as
possibilidades de emprego e
saídas profissionais de maior
futuro.
No concelho de Oliveira de
Azeméis o número de alunos
nas vias profissionalizantes tem
vindo a aumentar gradativamente, fruto da diversificação
da oferta e da sensibilização
que tem vindo a ser efectuada, quer a nível nacional, quer
a nível local. Neste momento,
países como a Alemanha têm
mais de 50% dos seus alunos
em vias profissionalizantes,
objectivo que integra o programa político do governo,
correspondendo a uma maior
exigência dos mercados de trabalho.
Assim, acentua-se a necessidade de planeamento da rede

de ofertas e de acções de sensibilização dos alunos, uma
vez que é imperativo que se
articulem as necessidades do
tecido socioeconómico com as
expectativas e os interesses dos
jovens, de forma a assegurar
um bom nível de motivação e
boas condições de empregabilidade.
De acordo com um estudo
efectuado pela Agência Nacional para a Qualificação (Fevereiro 2010), na região do Entre
Douro e Vouga destaca-se um
maior volume de oferta nas
áreas das ciências informáticas, de audiovisuais e produção dos media e da metalurgia
e metalomecânica, devendo a
oferta na área das ciências informáticas ser analisada com
particular cautela, dada recessão no volume de emprego
neste âmbito.
Pretende-se alargar as parcerias já estabelecidas e aprofundar o trabalho já realizado
no sentido de se continuar a
proporcionar espaços de reflexão aos alunos e apoiar as suas
decisões no âmbito dos seus
percursos de formação, uma
tarefa que o Município assume
com particular responsabilidade em articulação com os diversos parceiros.
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>Escola Superior Aveiro Norte

ESAN terá novas e definitivas
instalações até ao fim de 2011
Depois da assinatura do protocolo, em Setembro de 2009,
entre a Câmara de Oliveira de
Azeméis e a Universidade de
Aveiro (UA) que viabilizava a
construção das instalações definitivas da Escola Superior Aveiro Norte (ESAN), no passado
dia 8 de Abril, no seguimento
da visita às instalações provisórias da ESAN do Sr. Reitor
Professor Manuel Assunção, do
Sr. Vice-Reitor Professor Carlos Pascoal Neto (responsável
pelos CET) e do Sr. Pro-Reitor
Professor Claudino Cardoso
(responsável pelas instalações
e infra-estruturas físicas) foi
apresentado o projecto do novo
edifício da Escola que ficará situado na «Quinta do Comandante». O edifício, que, prevêse, estará pronto até ao final de
2011, ocupará uma área aproximada de 4 mil m2 e contará
com diversas salas de aulas, salas de reuniões, oficinas, biblioteca, laboratórios, incluindo a
unidade laboratorial de interface com as empresas, gabinetes
de professores e demais espaços
de apoio bem como os equipamentos necessários para o bom
funcionamento da licenciatura
em Tecnologia e Design de Produto e de outros futuros cursos
superiores e dos vários Cursos
de Especialização Tecnológica
que fazem parte da oferta formativa da Escola.
O projecto de arquitectura está a ser desenvolvido pela
Universidade, em estreita articulação com o município de
Oliveira de Azeméis, e tem

como constrangimento respeitar a topografia do terreno, isto
é: a implementação do edifício
na «Quinta do Comandante»
terá que ter em conta o não
desvirtuar o espaço nem assumir demasiado protagonismo
construtivo. A memória descritiva do projecto apresenta
algumas soluções que ao nível arquitectónico “abrem o
apetite”: «o edifício pousa sob
dois extremos do terreno estabelecendo uma ligação entre a
zona de acesso viário existente
e as ruínas. Nestes pontos de
contacto com o terreno ficam
localizados os espaços do programa que exigem pé direito
duplo: auditório e laboratórios.
A distribuição e organização do
restante conteúdo programático foi feita através da criação
de um módulo que se repete
quatro vezes e que contém salas

de aulas, gabinetes, instalações
sanitárias, acessos verticais e
fossos para entrada de luz».
A nova Escola será, no entender do Pró-Reitor da UA,
«um passo decisivo na oferta
de formação superior técnica e
especializada, e na afirmação da
UA, como importante parceiro
nas políticas de desenvolvimento de uma Região do país, em
franco progresso». Para o Presidente da Câmara Municipal,
Hermínio Loureiro, «o projecto
da ESAN é um projecto estruturante para o município, em
particular e, em geral, para a
Região de Entre o Douro e Vouga”, o que, no entender do autarca representa uma «grande
oportunidade e um grande desafio quer para a Região de Entre Douro e Vouga, quer para a
UA». Para a ESAN é um marco
histórico no seu crescimento.

>Professor Doutor Daniel Serrão na Escola Secundária
Ferreira de Castro

“Cidadania e Escola em
tempo de mudança”
No passado dia vinte e seis
de Março, esteve na Escola
Secundária Ferreira de Castro
o Professor Doutor Daniel
Serrão, no âmbito de um
encontro sobre o tema “Cidadania e Escola em tempos de
mudança”.
A palestra realizou-se na
biblioteca da escola/Centro de
Recursos Clara Brandão cujo
espaço foi insuficiente para
albergar todos os interessados
em ouvir tão ilustre personalidade.
A abordagem feita pelo senhor
professor incidiu sobre os
valores individuais da cidadania, interagindo positivamente com
os alunos. Apresentou o exemplo de uma família em que o pai era
carteirista e a mãe roubava nos supermercados. À hora do jantar
o tema de conversa desta família era o que cada um tinha conseguido nesse dia, transmitindo, desta forma, estes valores ao filho.
Outro exemplo apresentado pelo Professor foi passado na sua vida
profissional com um carteirista que, todas as semanas, aparecia na
Urgência do hospital a cair de bêbedo. Quando conseguiam que
ele começasse a dizer alguma coisa com nexo, o Doutor Daniel
Serrão chamava-lhe a atenção para a sua falta de ética por andar a
roubar os seus conterrâneos, ao que ele respondeu “Senhor Doutor, eu sou um ladrão com honra, nunca roubo na minha terra”.
Com estes exemplos e outros ligados ao desporto e aos fotões das
sapatilhas do Carlos e do Fábio, o Doutor Daniel Serrão cativou de
tal modo os participantes que o tempo voou.
De seguida abordou o tema da violência nas escolas, considerando-a eticamente inaceitável, uma vez que esse tipo de situação só
acontece porque os indivíduos não aceitam as ideias e os valores
dos outros, não podendo ser essas as justificativas que conduzem a
casos de violência verbal, psicológica e física.
Na parte final do encontro foram colocadas questões pelos alunos,
às quais o Professor Daniel Serrão respondeu, focando alguns
pontos do seu percurso académico e também sobre ética.
Apesar da diferença de idades e vivências diferentes, o Senhor
Professor cativou toda a assistência com a sua linguagem acessível e interessante, pelo que saímos do encontro com vontade de
continuar o diálogo.
Pela turma do 3.º TG, Professora Fernanda Sardo

>EB1/JI Faria de Baixo

Animação de Recreios
No dia 2 de Fevereiro de
2010, durante o recreio da manhã, realizaram-se jogos tradicionais no campo de futebol
da Escola com a orientação da
Prof. Irina Almeida (responsável pelo projecto) e das alunas
estagiárias da Escola Ferreira
de Castro. Também estiveram
presentes o senhor Vereador da
Câmara Municipal, a Chefe de
Divisão da Divisão de Educação, a Assessora da Direcção do
Agrupamento, o Presidente da
Associação de Pais, assim como

os Professores e as Assistentes
Operacionais.
A animação foi grande!...
Antes deste dia, foram formadas as quatro equipas e as
suas claques. Com os alunos de
toda a nossa Escola formaramse os grupos, fizeram-se cartazes e ensaiaram-se canções de
apoio às equipas.
Os jogos que se realizaram
foram quatro: jogo da malha,
jogo das latas, jogo da colher
e o jogo do saco. Enquanto as
equipas jogavam, as claques

apoiavam!
No final, as estagiárias deram a conhecer às equipas a
pontuação que tiveram nos jogos. Quem obteve mais pontos
foi a equipa B, mas todos fizeram o seu melhor e foram muito aplaudidos.
Foi um recreio diferente dos
outros, muito divertido e nós
gostámos muito.
Estes jogos tradicionais são
A partir de agora, com estes
conhecidos por todos e jogados
por toda a gente, desde os tem- jogos podemos animar ainda
mais o nosso tempo de recreio.
pos mais antigos.

Trabalho colectivo
dos alunos do 3º ano da
EB1/JI de Faria de Baixo
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Encontro com o escritor
João Manuel Ribeiro
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>Escola Superior de
Enfermagem Cruz
Vermelha Portuguesa
de Oliveira de Azeméis

Ano
Lectivo 2009/2010
Formação Pré-Graduada
1º Ciclo de Estudos do Curso de Licenciatura em Enfermagem
Formação Pós-Graduada
- Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia
- Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária
- Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Reabilitação
- Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica
- Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria
Pós-Graduações
- Curso de Pós-Graduação em Trauma, Emergência a Catástrofe
- Curso de Pós-Graduação em Enfermagem de Anestesia

Decorreu de 15 a 21 de Março, na biblioteca escolar da
EB1do Picoto, a Semana da Leitura, uma iniciativa no âmbito
do P.N.L, que visa a promoção
da leitura.
Durante estes dias, docentes
e personalidades ligadas à comunidade local, colaboraram
em várias actividades inseridas
na Semana da Leitura, privilegiando sobretudo, a poesia.
Momentos como, “Dar voz à
Poesia”e “Minuto de Poesia”,
deliciaram o público mais jo-

vem.
O encontro com o escritor
João Manuel Ribeiro, no dia
16, foi um evento que agradou
e entusiasmou os alunos uma
vez que se tratava de um escritor nascido em Oliveira de
Azeméis. Tiveram a oportunidade de lhe colocar inúmeras
perguntas, querendo saber, por
exemplo, qual era o seu livro
preferido dos muitos que já tinha escrito e onde ia procurar
as ideias.
O escritor tem-se dedicado à

escrita para crianças e é a força motriz do projecto editorial
da “Trinta Por Uma Linha”,
um projecto especialmente direccionado para a literatura infanto-juvenil, visando explorar
as potencialidades educativas
deste tipo de leitura.
Neste momento conta já com
muitos livros publicados mencionando apenas os seguintes: Sopra de Letras, Poemas
da Bicharada, A Casa Grande,
Pontos sem Nó e Poemas para
“Brincalhar”

Formação contínua a realizar no ano de 2010
Destinatários: Enfermeiros

>Lar Pinto de Carvalho

Outras Actividades…
Como já vem sendo hábito, os
nossos utentes têm saído do CAF
Pinto de Carvalho para participar
nas mais diferentes actividades promovidas por outras Instituições.
A visita à “Padaria Solidária”,
iniciativa promovida pela Escola
Secundária Ferreira de Castro
com o propósito de angariar fundos para auxiliar as vítimas da
tragédia da Madeira. Aí, os meninos do Pré -escolar participaram
em várias actividades: confecção
de biscoitos, pinturas faciais…
No dia 7 de Abril, todos participaram na comemoração do 101º
aniversário do Parque de La Salette e do Dia Mundial da Saúde.
Foi uma manhã em cheio, com

um sol radioso a ajudar: praticaram Ioga para crianças e participaram na “ Hora do Conto”.
Mais uma vez, a nossa Instituição está a participar nas “Estafetas da Leitura” promovidas pela
Biblioteca Municipal Ferreira de

Castro. Assim, no dia 1 de Abril,
após o inicio da Estafeta de Leitura pela Biblioteca Municipal com
o conto “Ainda nada?”, coube à
Educadora Ivone Oliveira a leitura da adaptação do conto “Peter
Pan”, de J. Barrie, as quais fize-

ram as delícias das nossas crianças. Já no dia 7 de Abril, a educadora Ivone Oliveira foi visitar
a Comissão de Melhoramentos
de Ossela, onde contou o conto
“Peter Pan” e ouviu o conto “ O
soldado João”, obra escolhida

por essa Instituição.
De facto, esta iniciativa tem-se
revelado extremamente enriquecedora, não só porque promove o
gosto pela leitura, como também
aproxima as instituições envolvidas neste projecto.

