
Este número da Newsletter estava para sair em março de 2020.

Mas, tudo mudou. Alunos, professores e famílias viveram uma das

maiores mudanças no ensino e na vida de que há memória. Mas

também foi o tempo de verificar o papel crucial da escola na vida

de toda a nossa sociedade. Um lugar de emoções, fulcral no

desenvolvimento das relações sociais e das aprendizagens.

A interrupção do ensino/ aprendizagem, na escola, durante a

pandemia colocou desafios e oportunidades. Permitindo abraçar

uma mudança de paradigma, um modelo pedagógico centrado no

aluno e no desenvolvimento de competências estruturadas.

Depois de meses de ensino remoto de emergência, e de um regresso

parcial, em junho, para o pré-escolar. Voltamos, em setembro, para

um espaço com novas regras de conduta. Foi o tempo de nos

adaptarmos a uma nova realidade escolar. Só que, a 8 de fevereiro

de 2021, regressamos ao Ensino Remoto de Emergência. 

Depois destes meses o que aprendemos...

.. .manter a presencialidade apesar da distância, focando a relação

entre professor e aluno num espaço virtual, que seja,

simultaneamente, uma ligação digital e uma ligação emocional;

...  sem ligação digital encontramos outros caminhos para a

ligação emocional.

... criar rotinas, construir um horário semanal, com tempo

dedicado ao estudo, mas também ao lazer. Os momentos de pausa

ajudam a manter a concentração e a motivação;

... a importância do brincar, como um direito, uma necessidade,

uma descoberta. 
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Sónia Pereira

Presidente do Conselho Geral

Estamos, nesta fase, a completar um ano em que ao

Mundo, ao País, à Escola, foi pedido um conjunto de

novas e inovadoras respostas, assentes num mesmo

pressuposto: diante uma ameaça global, que a todos

“abalou”, tudo deverá ser repensado e readaptado, sob

pena de não mais poder ser concretizado.

À Educação, à Escola – pilares fundamentais para o

desenvolvimento e melhoria de uma qualquer sociedade

–, foi pedida a melhor das respostas para enfrentar uma

dinâmica social que, em grande medida, é por nós ainda

desconhecida. 

Tal como nos ditam as linhas da psicologia, nós,

educadores (pais, professores, toda uma comunidade

educativa), reestruturamos todo o pensamento e toda a

estratégia, procurando alinhá-los com um conjunto de

sentimentos nunca antes experienciados. Começamos,

de forma intrínseca e quase imediata, a aceitar o

desconhecido, reconhecendo que apenas com base na

sua aceitação poderíamos enfrentar, dia após dia, os

possíveis medos de não mais sermos capazes de passar

a necessária confiança e tranquilidade àqueles a quem

se destina o nosso trabalho: os nossos Alunos.

Seguidamente e em incessante procura – que no

caminho de um qualquer professor tão bem o

caracteriza –, recolhemos esforços, contando com

todos, e assentando num trabalho coletivo, para que –

sempre procurando a melhor das soluções – pudéssemos

planear o dia a seguir. De forma quase-mágica (e

ultrapassando, seguramente, as nossas próprias

expectativas), partilhamos conhecimento, redobramos

formações – nas quais buscamos respostas a novas e

inesperadas dúvidas –, consultamos e produzimos

novos documentos, sem que nunca perdêssemos o foco

na linha e no fim fundamentais de toda a nossa

atuação: os nossos Alunos.

Agimos, repensamos, adaptamos e voltamos a atuar de

forma a contribuir (tal como no último dia da escola

presencial) para o contínuo despertar do interesse pelo

saber, pela vida, pelo Mundo. 

O dia a seguir ... 
Mesmo à distância, orientamos toda a nossa ação na

promoção de verdadeiros cidadãos, capazes de

questionar e interpretar o que os rodeia, fomentando

(sempre em conjunto) respostas aos seus (novos)

problemas.

À Escola é pedido, uma vez mais, que no seu papel de

promotora da melhoria da sociedade, proclame os seus

Alunos como verdadeiros cidadãos, dando-lhes reais

oportunidades para que cada um deles desenvolva a sua

criatividade, a sua autonomia, e assim aprenda a

(re)pensar enquanto ser individual e integrado numa

sociedade.

À Escola, a nós professores, é-nos exigida a melhor das

respostas, na promoção de alunos capazes e

verdadeiramente felizes e que connosco,  alcancem a

sua própria concretização.

Assim vimos fazendo: dia após dia, numa escola à

distância, mas que se quer presente, alinhavando o

futuro, incluíndo projetos de real sentido; como quando

unimos emoções com um cordel ou quando olhamos da

nossa janela, incluíndo todos os recursos no

desenvolvimento do nosso trabalho e, em rede e

parceria, agregando o trabalho de terapeutas, 

 psicólogos, assistentes e de educador social. 

A todos nós – pais, professores – é pedido que, no dia a

seguir, com consciência e lucidez, consigamos

contribuir e orientar o caminho de cada um dos nossos

alunos de forma a que cada um deles (ser individual e

integrado) cresça sabendo e fomentando em si não a

ambição de chegar “ao cimo do Mundo e saber que

venceu, mas saber que escalou o seu caminho e que este

o fortaleceu”.
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Como atuar em caso de bullying?

As vítimas devem sempre contar a um amigo ou

colega da sua confiança, que, pela sua presença,

pode ajudar a que se sintam mais protegidas. 

A melhor forma de um amigo ajudar uma vítima é

apoiando-o e incentivando-o a contar a alguém -

pais, professores ou outros profissionais. Se

presenciar ou tiver conhecimento de uma situação

deste tipo também deve denunciá-la.

Em termos de intervenção em contexto escolar, a

abordagem mais promissora e com possibilidade de

obter melhores resultados é uma intervenção de

carácter integrativo e compreensivo, onde devem

estar envolvidos a(s) vítima(s), o(s) agressor(es), os

pais/figuras parentais e os educadores/professores.

Neste âmbito, deve-se trabalhar numa perspetiva

não só de intervenção como também, e

fundamentalmente, de prevenção.

Vamos continuar a trabalhar para uma Escola sem

Bullyng ... Escola sem Violência.  

Escola sem Bullying 
Escola sem Violência 

Carlos Sousa 
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Compreender melhor o bullying, identificar os seus

diferentes tipos e estar consciente das suas

consequências é fundamental para o detetar.

O bullying é um tipo de comportamento agressivo

caraterizado por atos voluntários, repetidos ao

longo do tempo e sem motivação evidente. Pode ser

praticado por um indivíduo ou por um grupo

(agressor/bullie), numa relação de desequilíbrio de

poder, em que a vítima (ou vítimas) é o alvo. 



Catarina Ribeiro e Filipa Vieira 

Têm sido tempos estranhos estes, que significam

pouco ou nenhum contacto com os amigos,

familiares...a tecnologia invadiu a nossa casa e as

relações físicas passaram a ser virtuais.

As atividades letivas voltaram à modalidade de

Ensino à Distância, uma forma de ensino mais

desafiante para alguns de vocês e para os vossos

educandos. Mas lembrem-se que unidos vamos todos

conseguir!!

O Serviço de Psicologia e Orientação passou a ser

quase totalmente à distância, apesar de ainda se

manterem alguns acompanhamentos na modalidade

presencial.

O SPO passou a estar presente na Classroom no

tópico “Serviço de Psicologia e Orientação” onde são

colocados semanalmente materiais/informações

dirigidas aos alunos acompanhados pelo serviço.

As tarefas/materiais são facultativos, têm apenas o

objetivo de ajudar a criança a enfrentar este novo

confinamento, trabalhando algumas questões/temas

que estavam traçados no plano de intervenção

presencial. Existe também um “Cantinho do

Professor” na mesma plataforma, tópico este

dirigido aos nosso professores que têm sido

fundamentais nesta luta!

  

O processo de Orientação Escolar e Vocacional iniciou

este mês online com as turmas de 9º ano.

Para além da Classroom, existe o habitual canal de

comunicação catarinaribeiro.spo@escultorfsa.pt /

filipavieira.spo@escultorfsa.pt e a nossa página no

facebook   https://www.facebook.com/SPOAEAFSA

onde são publicados materiais/informações úteis a

todos relacionados com a saúde mental. Foi também

disponibilizado um contacto telefónico de

“emergência” SPO a todos os Encarregados de

Educação de forma a encurtar as distâncias e facilitar

a comunicação.

Deixamos aqui os ingredientes básicos para

manterem-

se mentalmente saudáveis:

 Manter de rotinas

 Manter os contactos sociais

 Manter a dinâmica familiar

 Manutenção de rotinas

  Estabelecer objetivos

 Praticar exercício físico

Estamos juntos em todo este processo, pelo que o que

necessitarem da colaboração do Serviço de Psicologia

e Orientação, disponham! 

ESTAMOS AQUI para ajudar.

Fiquem bem e muita saúde!

ESTAMOS AQUI para ajudar
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Neste ano letivo de 2020/2021 o Agrupamento de

Escolas Escultor António Fernandes de Sá conta

com o contributo de um educador social, Hélder

Ferraz. A educação social procura estabelecer

pontes, entre a Escola, os estudantes e as famílias.

Assim sendo, mais do que colocar em oposição

educação escolar e educação social, é fundamental

desenvolver estratégias sócio-pedagógicas que

mediem a relação entre estas duas realidades

indissociáveis, potenciando desta forma novas

oportunidades educativas, a partir das estruturas

simbólico-culturais de cada indivíduo de acordo com

as quais se identifica e se define socialmente tanto

no contexto familiar, como escolar ou comunitário

(Caballho Villar e Fraguela Vale, 2007; Molina,

2003).

Deste modo, foram definidos quatro eixos de

intervenção que dão sentido aos projetos em curso:

promover a qualidade das relações intra e

interpessoais dos estudantes; potenciar a expressão

escrita e artística; incentivar o trabalho em equipa,

em particular dos estudantes com as suas famílias; e

finalmente contribuir para uma melhoria do

desempenho académico.

Neste sentido, estão em curso três projetos:

1) Emoções aos trambolhões

Este projeto está a ser desenvolvido em turmas do

primeiro ciclo, em articulação com os professores

titulares de turma, e mobiliza atividades lúdicas

(como desenhos e pinturas) assim como meios

audiovisuais (contos, imagens e músicas),

procurando deste modo ajudar os estudantes a

perceberem melhor quais são as emoções e como é

que elas surgem dentro de cada um de nós

(autoconsciência emocional); que estratégias podem

ser utilizadas para lidar melhor com cada uma delas

(autorregulação emocional); de que forma devem os

estudantes ser solidários e compreender melhor as

emoções dos outros (empatia); e finalmente todo o

trabalho desenvolvido espera resultar numa  

melhoria das competências socioemocionais dos

estudantes, com impacto numa melhor qualidade

de vida, num ambiente escolar mais harmonioso

e claro está, num melhor desempenho

académico.

2) Contos da pandemia

Este projeto está a ser desenvolvido em turmas

do primeiro ciclo, em articulação com os

professores titulares de turma, e visa incentivar

os estudantes a criarem os seus contos e a

ilustrá-los com a companhia dos adultos que os

acompanham em casa neste período tão

complexo. Os contos devem ser escritos pelos

estudantes e ilustrados, preferencialmente, com

apoio. Posteriormente, devem ser transformados

num pequeno livro, e narrado pelo autor

enquanto é filmado o livro (salvaguardando a

sua imagem). Estes contos serão, por fim,

apresentados à turma podendo os colegas

refletirem sobre o conteúdo e o autor conversar

sobre o processo. Há a expectativa de, no final

do presente ano letivo, fazermos o Festival dos

Contos da Pandemia (presencialmente ou online)

permitindo à comunidade educativa apreciar os

trabalhos desenvolvidos.

3) Escola em Jogo

Este projeto, direcionado aos 2. oe 3.º ciclos visa

adaptar jogos de tabuleiro tradicionais (como o

Monopólio, o Trivial Pursuit, e outros) para

jogos produzidos pelos estudantes, com

conteúdos escolares e da comunidade envolvente.

Os tabuleiros devem ser construídos,

preferencialmente, com recurso a materiais

reutilizáveis, e devem ser mobilizados conteúdos

das diferentes disciplinas e da comunidade. Por

fim, é expectável que os jogos de tabuleiro sejam

transformados em jogos eletrónicos disponíveis

para os estudantes do agrupamento. Este projeto

foi interrompido durante o período de

confinamento, mas é expectável que possa ser

reiniciado assim que possível.

Helder Ferraz

helderferraz@escultorfsa.pt
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Educação Social 



Com a ajuda da Organização Mundial de Saúde

(OMS) a terapia ocupacional, “É a arte e a ciência de

orientar a participação do indivíduo em atividades

selecionadas para restaurar, fortalecer e

desenvolver a capacidade, facilitar a aprendizagem

daquelas habilidades e funções essenciais para a

adaptação e produtividade, diminuir ou corrigir

patologias e promover e manter a saúde.” 

Daí que a terapeuta ocupacional ao integrar uma

equipa pedagógica em que abordagem é centrada no

aluno e na interação entre este e os ambientes nos

quais participa, visando otimizar o seu potencial de

aprendizagem e o seu desenvolvimento integral,

promovendo a inclusão, tem como objetivos da sua

intervenção:

- Potenciar a participação do aluno nas áreas de

ocupação que acontecem em contexto escolar; 

A Escola é desafiante. Há uma lógica racional

(aquisição cognitiva) e reprodutiva (assimilação de

conteúdos pré-estabelecidos) que muitas vezes

negligencia a importância das emoções nas nossas

vidas (que muito facilmente subjugam a razão),

assim como limitam o poder criativo e a livre

expressão aumentando um sentimento de

incompreensão, inadequação e por consequência de

indisciplina. É, assim, fundamental que todos juntos

procuremos unir esforços para transformar a Escola

num espaço de todos e para todos.

   

O que é a terapia ocupacional? O
que se faz? 

Susana Lucas Ferreira

N E W S L E T T E R  D O  A E E A F S 6 .

Isabel Garcez, JMAP 7

- Promover a participação em atividades

significativas para o aluno;

- Desenvolver competências de aprendizagem e

autonomia;

- Promover a generalização destas competências

para os restantes contextos de vida.

Assim, enquanto, terapeuta ocupacional a minha

intervenção é ao nível da promoção da

funcionalidade dos alunos em atividades do dia-a-

dia. Como?

Avaliar o desempenho dos alunos e das crianças nas

atividades do quotidiano que não conseguem

realizar, bem como os fatores que influem o seu

desempenho nessas atividades. De seguida, analisar

e identificar as áreas de disfunção e implementar

um plano de intervenção/reabilitação com vista ao

aumento da sua autonomia/funcionalidade e a

melhoria da sua qualidade de vida.

Com o decorrer do tempo, pais, professores e

educadores interessados em conhecer o meu

trabalho, aonde eu poderia ser uma mais-valia,

solicitarem estratégias para enriquecerem as suas

aulas, as suas intervenções, por vezes, estratégias a

nível do ambiente e estruturação da sala. Num

trabalho em equipa onde todos os intervenientes, se

complementam de forma a desenvolver uma

perspetiva holística do aluno e a delinear e

implementar abordagens e metas comuns. 

Desta forma, tenho tido a possibilidade de detetar

precocemente as limitações das crianças

encaminhadas, realizar uma avaliação cuidada, um

acompanhamento individualizado, sempre com

articulação educador/professor-encarregado de

educação-criança. Diminuindo assim, as

dificuldades através de uma intervenção adequada,

criar oportunidades para que estas crianças se

sintam seguras no desenvolvimento das suas

competências, aumentar a confiança ao interagir

com os seus pares e, também, diminuir

simultaneamente, o isolamento da criança no seu

grupo escolar
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O eTwinning distingue, anualmente, a nível

europeu, os projetos que são exemplos de trabalho

colaborativo, integração curricular e que

apresentam processos e produtos inspiradores para

outros educadores e professores. 

Em 2021, o "S.T.E.A.M-tastic", coordenado em

Portugal, pela Educadora Margarida Barbieri, do

Agrupamento de Escolas Escultor António

Fernandes de Sá, Vila Nova de Gaia, foi um dos

premiados, na categoria etária até aos 6 anos. 

A atribuição deste prémio constitui, assim, o

reconhecimento europeu de um trabalho de

qualidade que, além do envolvimento da Educadora,

das crianças e dos respetivos encarregados de

educação, contou, ainda, entre outros, com a

colaboração do Agrupamento de Escolas. 

Este ano, foram apresentados a concurso 870

projetos, de entre os quais foi apurada uma lista de

13 vencedores, distribuídos por 4 categorias etárias e

5 categorias especiais. 

   

Um projeto em que, mensalmente, as crianças e os

educadores de diferentes regiões da Europa partilham

as suas atividades assentes na Ciência, a Tecnologia,

a Engenharia, a Arte e a Matemática, construindo

aprendizagens significativas. 

.

S.T.E.A.M-tastic 

Carlos Sousa

- eTwinning distingue projeto português
...coordenado em Portugal, pela
Educadora Margarida Barbieri

Conheça o projeto, acedendo a:Conheça o projeto, acedendo a:   

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/02/https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/02/

602/91602/files/be9a43f9c.pdf602/91602/files/be9a43f9c.pdf

Parabéns!Parabéns!   

Vse čestitke!Vse čestitke!

Prosit!Prosit!

Tebrikler!Tebrikler!

Συγχαρητήρια Syncharitíria!Συγχαρητήρια Syncharitíria!

Congratulazioni!Congratulazioni!



A professora Sónia Maria dos Santos Peres

Moreira foi a grande vencedora da edição 2020 do

Global Teacher Prize Portugal.

Esta iniciativa pretende celebrar e reconhecer o

papel dos professores no desenvolvimento dos

alunos e da integração das aprendizagens na

sociedade em que se inserem. O prémio,

considerado como um "Nobel da Educação", tem

como finalidade a divulgação de novas

metodologias de ensino e projetos que ajudam a

melhorar a aprendizagem dos alunos, promovendo

o sucesso escolar através de práticas pedagógicas

inovadoras e inclusivas.

A atribuição do prémio à nossa professora como

mentora do projeto COOPERA teve impacto

nacional, sendo entrevistada em muitos órgãos de

informação dando visibilidade ao projeto e ao

agrupamento. Como sabemos, a abordagem na

condução das práticas educacionais baseia-se na

metodologia ativa da Aprendizagem Cooperativa

(AC) , rompendo com os paradigmas de sala de

aula, alterando a disposição do mobiliário para

criar diferentes espaços de aprendizagem dentro e

fora da sala As aprendizagens essenciais e as áreas

de competências previstas no perfil dos alunos 
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 A professora Sónia Moreira foi a
vencedora do Global Teacher
Prize Portugal 2020 

à saída da escolaridade obrigatória são desenvolvidas

com a utilização de diferentes métodos de

Aprendizagem Cooperativa: Folha Giratória, Jigsaw,

TGT, STAD, Telefone, Roleta, Learning Together,

Mistura e Combina, Mesa Redonda, Pensar-Formar

Pares- Partilhar. Esta metodologia está a ser

disseminada com sucesso por várias escolas em

diferentes regiões deste país

Tive a honra de assistir em direto ao anúncio da

atribuição do prémio, anunciado por Maryia Gabriel,

Comissária Europeia para a Inovação, Investigação,

Cultura, Educação.

Foi um momento único ouvir o nome de Sónia

Moreira, que continuou com as suas palavras com a

emoção à flor da pele. “Estou aqui a representar todos

os professores que acreditam que todos os dias podem

inovar, construir e fazer de cada dia e de cada aluno

um dia feliz”, disse.

“Trabalho em diferentes partes do país, vejo o trabalho

maravilhoso que se faz, promovendo uma educação

inclusiva, procurando chegar a todos o melhor

possível”. Com o seu projeto, incentiva a que os

professores de todo o país usem todo o tipo de recursos

tecnológicos e físicos para ensinar. “É uma honra

estar aqui a representar todos os professores que

acreditam ser possível promover uma educação de

qualidade neste país”.

Parabéns! 

Carlos Sousa



Orientado a uma educação inclusiva o papel do

terapeuta da fala em contexto escolar centra-se no

desenvolvimento de competências comunicativas e

linguísticas e na sua estreita relação com a

aprendizagem e o sucesso escolar. Nesta perspetiva o

trabalho do terapeuta da fala no Agrupamento é

valorizado e requisitado pelos diferentes ciclos de

ensino, especialmente no pré-escolar e 1º ciclo por

existirem evidências da promoção da aprendizagem

da leitura e da escrita e na compreensão e expressão

oral.

A avaliação e intervenção terapêutica adequadas

permitirá a capacitação dos alunos através da

promoção de programas de consciência fonológica,

melhoria do potencial linguístico e comunicativo

individual ao nível da compreensão e expressão oral

e escrita, e fomentar formas diferentes de

comunicação, como a comunicação não-verbal

(símbolos/imagens). Para além deste trabalho a

possibilidade de partilha de informação de diferentes

áreas do saber tais como a Psicologia, a Terapia

Ocupacional, a Educação social e a interação com

Docentes dos diferentes ciclos de ensino e Docentes

do pré-escolar, permitem uma intervenção holística e

centrada nas necessidades dos alunos (sociais,

emocionais e educativas) com vista a uma maior

participação e envolvimento do aluno no contexto

escolar.

Neste sentido, o trabalho do terapeuta da fala neste

Agrupamento torna-se mais gratificante e

concretizável pela entreajuda e disponibilidade das

diferentes áreas e dos agentes educativos.

No âmbito do projeto Gaia+ Sucesso, optamos por

trabalhar como Equipa Multidisciplinar do

Agrupamento nas áreas de Serviço Social e

Psicologia de forma a desenvolver o projeto e a

nossa intervenção da melhor forma, com o objetivo

de promover a relação entre a escola, a família e a

comunidade assim como atenuar ou prevenir

situações de risco como a indisciplina, o abandono

e/o absentismo escolar e acompanhar alunos com

dificuldades económicas e em risco de exclusão

social, entre outros indicadores de risco social,

promovendo, consequentemente o sucesso escolar.

A escola é um dos ambientes mais importantes da

vida social dos sujeitos, portanto, contribuiu

significativamente para o desenvolvimento

humano, certamente, é uma experiência

inesquecível. Um espaço – ou um meio – de

inúmeras aprendizagens e vivências. Em que

conceitos sociais e pedagógicos são trazidos em

atividades – ou experiências.

Neste sentido a nossa experiência e intervenção no

Agrupamento tem sido bastante desafiante, pelos

mais diversos motivos, mas igualmente

enriquecedora.

Qrcode para ter acesso ao - Plano Estratégico

Educativo Municipal 2017 - 2021

Filipa Vieira & Margarete Rocha
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Gaia+ Sucesso Terapia da Fala 

Ana Albino 



A escola e a família têm uma responsabilidade

acrescida sobre a forma como, em conjunto,

podem potenciar a aquisição da competência

leitora e fazer de cada criança um leitor para a

vida. 

O PNL2027 aprovou o nosso projeto que incentiva

o contacto com os livros e o envolvimento

parental na descoberta do prazer de ler em

crianças dos 0 aos 10 anos.

Agora, é tempo de convidá-los à leitura diária

com as crianças e com os  alunos. 

Duas propostas:

Uma história por dia, não sabe o bem que lhe

fazia. - https://youtu.be/IIe7sqrPJFc

Que confusão!

Acordar no chão e lavar os dentes com a escova

dos sapatos? A história «Que confusão» (integrada

no livro «Uma história por noite», da Porto

Editora) contada pela autora Clara Cunha. As

crianças que estão a iniciar-se na leitura podem

acompanhar o texto no ecrã. As palavras vão

sendo destacadas ao ritmo em que são lidas.

A Intervenção da Escola Segura, no processo

educativo, com sessões de formação sobre Bullying,

violência doméstica e no namoro, dependências e suas

consequências nefastas, serve o propósito da Educação

para a Saúde.

O envolvimento do serviço de Psicologia, antecipando

comportamentos desviantes, intervindo no quadro de

referência médica ou pedagógica, participa ativamente

neste processo de construção de uma escola saudável.

A inclusão de todos nesse processo, transformará a

escola num espaço de felicidade.

A família é parte fundamental. O bem-estar no

contexto familiar é promotor de condutas positivas.

Vivemos num período onde as transformações

sociofamiliares, se operam a uma velocidade atroz. As

relações interpessoais desgastam-se na fragilidade, na

incapacidade para criar e dar resposta às solicitações

patológicas que operam dentro e fora de si. A expansão

desse desequilíbrio para o espaço escolar amplia a

dificuldade de prevenção. As necessidades humanas

básicas quando garantidas, reduz ou anula essa

dificuldade. Encurtando a linha que separa a escola da

família estamos a desenhar um novo paradigma que

antecipa e previne o desvio comportamental.

O trabalho em desenvolvimento é sempre escasso. São

múltiplos os fatores, exógenos e endógenos que

interferem negativamente no bem-estar da comunidade

educativa. Só promovemos Saúde se o fizermos para

todos e com todos. A eficácia estará dependente da

condição de Ser. Todos somos poucos na procura de

Ser Feliz Aqui.

Natércia Vilariça

Leitura em família

Convite 
à participação

Envio de textos, reportagens, notícias ... para a newsleter
do AEEAFS:

                                ce@escultorfsa.pt
 

PARTICIPE!
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