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O verão está aí a chegar, assim como a 
tua revista de junho! 

Para que possas aproveitar a praia da 
melhor maneira, deixamos-te umas 
sugestões de marmitas saudáveis e 
rápidas de fazer! 

E para juntar o útil ao agradável, que tal 
uns quebra-cabeças para te manteres 
ocupad@, quando estiveres deitad@ 
na areia? Sozinh@ ou acompanhad@, 
descobre as palavras que se escondem 
na sopa de letras e completa o sudoku!

E como estás a um passo de entrar 
no ensino superior, deixamos-te uma 
entrevista à Pró-Presidente do IPBeja, 
Drª Ana Paula Figueira, para te dar a 
conhecer mais acerca deste politécnico 
e as inovações “sentidas”, nos últimos 
anos.

A Mais Educativa desafiou ainda, 
não uma, não duas, mas três Escolas 
Secundárias para falarem sobre os 
seus projetos, adaptação ao ensino à 
distância e muito mais, para leres na 
tua revista de junho.

E a pensar na sustentabilidade, 
apresentamos-te 3 marcas de 
roupa/acessórios de qualidade e 
completamente eco-friendly. Uma moda 
sustentável e 100% original.

Para finalizar, estivemos à conversa 
com a locutora da Mega Hits, Catarina 
Palma, que nos contou mais sobre o seu 
percurso. Uma entrevista descontraída 
e autêntica, que certamente não vais 
querer perder!

Agarra já na tua revista!

Joana Alves

Editorial
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Catarina Palma, licenciada 
em Comunicação Social 
na Universidade Católica 
Portuguesa, é atualmente 
repórter do Faz Faísca e 
podemos ouvi-la todos os dias 
no “Top 10 às 10” da Mega Hits.

És licenciada em comunicação social. 
Sentes que a tua licenciatura te deu a 
bagagem necessária para o que fazes 
diariamente?

Em relação à licenciatura, claro que não 
me deu tudo o que é necessário. Só 
começamos a ganhar bagagem quando 
estamos “em campo” mas, sem dúvida, 
que a licenciatura deu-me a capacidade 
de me organizar, estabelecer prioridades 
e organizar pensamentos. Deu-me 
contexto e cultura. E isso é também muito 
importante.

Inicialmente querias era ser atriz e até 
tentaste ingressar na Escola Superior de 
Teatro e Cinema. Como encaras agora, o 
facto de não teres enveredado por esse 
caminho?

Mais que bem! Eu sempre quis ser atriz… 
desde pequenina. Mas quando somos 
pequenos conhecemos pouco. Quando 
começas a crescer e a conhecer os 1043 
caminhos que podes seguir, a vida passa 
a ser mais divertida “hmmm se eu for por 
aqui o que é que vai acontecer?…”. Às 
tantas parei para pensar se queria mesmo 
ser atriz ou se só me tinha habituado a 
querer?... acho que me habituei, porque 
quando tive este pensamento as coisas 
ficaram mais claras e deu-me liberdade 
para experimentar qualquer coisa.

Ainda assim, acabaste por fundar um 
grupo de teatro amador, como surgiu a 
ideia e qual é o teu papel neste projeto?

Claro que sim! Eu gosto de todo o tipo 
de artes e é bom conhecermos um 
bocadinho de tudo. Eu andei em aulas 
de representação durante alguns anos 
simplesmente porque adorava… e ao fim 
de 5 anos com o mesmo professor, eu e 
mais algumas colegas, decidimos avançar 
com um projeto. Queríamos saber se 
éramos capazes. E, guess what? Fomos 
YEY!
Entretanto afastei-me mas, de vez em 
quando, o CAROÇO ainda dá de si. Até te 
digo que vai ter uma peça em cena daqui a 
umas semanas (não sou eu que vou estar 
em palco, mas vale sempre a pena ir ver 
porque elas são incríveis).

Estavas a terminar a licenciatura quando 
começaste a trabalhar na Mega, como 
surgiu esta oportunidade?

Olha, foi uma questão de timing. Houve 
um casting na Mega (que nunca mais 
houve) e a minha turma de rádio foi toda. 
E eu e a Ana Pinheiro ficámos :)

Ainda te lembras como foi o teu primeiro 
dia?

Lembro-me de ter três pensamentos:
Como é que eles estão aqui na boa a falar 
com um programa de rádio a acontecer?
Como é que eles se conseguem concentrar 
com tanto barulho?
A sério que o café se paga? (choque)

Pode-se dizer que a rádio foi o teu 
primeiro grande amor ou a televisão veio 
ocupar esse lugar?

A rádio é sem dúvida o meu primeiro 
grande amor. Não sei se foi por não 
ter expectativas e fui completamente 
arrebatada por tudo o que a rádio é… não 
sei. Mas rádio é magia. São 3 minutos no 
carro em que nós podemos mudar o mood 
de uma pessoa. São 3 minutos em que 
nós podemos transportar essa pessoa 
para qualquer lado do mundo. São 3 
minutos que podem gerar conversa para 
mais algum tempo. São 3 minutos que te 
podem convencer a ter os teus 3 minutos 
todos os dias, na nossa rádio.

“Tudo na vida 
é sorte e timing”

Texto: Joana Alves 
Fotos: Cedidas pela Entrevistada
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De que forma a rádio e a televisão se 
podem complementar, enquanto meios 
de comunicação e expressão?

Em relação à televisão, eu tenho muito 
pouca experiência. Faço um programa de 
reportagens em que me divirto muito, mas 
nunca fiz um direto na vida, por isso não 
posso falar com total propriedade. Mas 
eu acho que a velocidade do discurso 
muda. Na TV (no tipo de programa que eu 
faço) é tudo pão pão queijo queijo (ahah 
adoro esta expressão), é rápido e direto 
ao assunto, na rádio temos mais tempo 
para andar ali a namorar… esta diferença 
ensina-nos a comunicar melhor.

Fazer televisão sempre foi algo que 
ambicionaste ou surgiu ao acaso?

Surgiu por acaso, mas claro que 
ambicionei. Eu ambiciono tudo. Se há 
coisa que aprendi é que podes ser muitas 
coisas. Isso é liberdade. Por isso, para 
além de ambicionar televisão, também 
ambiciono cuidar de animais selvagens, 
e um dia vai acontecer (não sei como… 
ainda).

No podcast “Alerta Trend!”, disseste que 
a televisão é um meio que estereotipa 
cada vez mais a beleza. Alguma vez 
sentiste que por seres uma mulher 
bonita e sensual, algumas pessoas 
desvalorizam o teu valor profissional 
e acham que só és “mais uma cara 
bonita”?

Hmm… Já fui a esse podcast há mais de 
dois anos, não me lembro do contexto 
e por isso já não tenho a certeza se 
concordo comigo.
Sabes… acho que é relativo. Há dias em 
que sinto totalmente isso… e pior, duvido 
também eu de mim; mas há outros em 
que tenho a certeza total de que sou 
profissional, que acrescento e que tenho 
uma voz. Como tudo, há dias mais difíceis 
que outros.

O que achas necessário para se ser bem 
sucedido nesta área?

Vou dizer uma coisa super clichê… Tens 
de ser tu! A cena é: não há ninguém que 
seja mais tu do que tu. Não há ninguém 
que comunique como tu comunicas… se 
começares a imitar outras pessoas, já 
não vais ser diferente, não vais ser único, 
e a tua mensagem pode se perder pelo 
caminho. Por isso tens de te abraçar todo 
e mostra-te com orgulho. Haverá sempre 
alguém que se vai identificar contigo.

Atualmente há uma elevado número de 
pessoas licenciadas em comunicação, 
que não conseguiram trabalhar na área. 
Consideras-te uma sortuda?

Totalmente. Tudo na vida é sorte e timing. 
Claro que, quando tens sorte, convém 
trabalhares para a manteres, mas longe 
de mim achar que tudo é mérito meu… se 
eu não tivesse ido àquela aula de rádio, 
não sabia do casting e não tinha entrado. 
Se calhar tinha tido uma oportunidade 
completamente diferente e hoje tinha 
outra profissão qualquer.

Tanto a rádio como a televisão, parecem 
meios cada vez mais fechados, no 
sentido em que é difícil lá entrar. Que 
conselhos podes deixar a alguém que 
gostaria de fazer uma carreira nestes 
meios?

Estágio, networking, workshops e usar as 
redes sociais como uma exposição daquilo 
que podes ser e fazer.

Além dos teus trabalhos, também és 
ativa nas tuas redes sociais. Que tipo de 
conteúdos gostas de partilhar no digital?

Tudo o que fizer sentido. Gosto de mostrar 
os meus cães, as minhas férias… as 
minhas escolhas… não tenho de todo uma 
categoria tipo “lifestyle”. Por acaso até 
acho que devia trabalhar mais e ser mais 
relevante nas minhas redes sociais, mas 
esqueço-me.

Criaste o grupo “Amigos da Japa” de 
forma a promover a adoção de cães 
abandonados e sabemos também que 
tens algumas preocupações ambientais. 
Podemos dizer que és uma mulher de 
causas?

Não me considero uma pessoa de 
causas. Mas acho que OS AMIGOS DA 
JAPA nasceram quando percebi que tinha 
algumas pessoas a seguirem-me sem 
razão nenhuma. Eu (na minha opinião) 
não era relevante e foi aí que percebi que 
podia utilizar a minha voz para coisas que 
importam.
E acho que foi uma coisa boa, perceber 
que quando temos palco é importante 
usá-lo com cuidado e atenção, e já que 
vamos influenciar, que influenciemos para 
o bem.

Sentes que o objetivo deste projeto, foi 
bem conseguido?

Acho que sim. O objetivo era tentar 
mostrar que os cães do canil não são 
feios, porcos e maus… continuam a ser 
bolas de amor que precisam de uma casa 
e de mimos. E acho que consegui passar a 
mensagem.

Qual foi o maior desafio profissional ao 
qual te propuseste?

Estava a pensar como responder a esta 
pergunta mas, na verdade, todos foram 
o maior desafio profissional… porque 
fazer qualquer coisa pela primeira vez é 
sempre um pânico e assustador e acho 
sempre que não vou conseguir. E depois 
consigo (mesmo que às vezes demore um 
tempinho).

O que ninguém sabe sobre ti? (que 
possas partilhar connosco)

Pergunta difícil porque eu não consigo 
guardar muitos segredos meus ahah… 
portanto, provavelmente ninguém sabe 
aquilo que ninguém me perguntou... tipo, 
se gosto de ananás? odeio. Se tenho uma 
panca gigante pelo Noah Centineo? Sim.

O que te vês a fazer daqui a 10 anos?

Odeio pensar assim. Não sei e nem quero 
saber. Se daqui a 10 anos as coisas não 
forem como imaginei, então não vou ficar 
feliz. Por isso, prefiro decidir o que vou 
fazer amanhã… vou de férias. Isso sim 
deixa-me bem disposta (as coisas, as 
vontades e o contexto mudam… se calhar 
daqui a 10 anos sou bióloga algures na 
selva).

Só começamos a 
ganhar bagagem 
quando estamos 

“em campo” mas, 
sem dúvida, que a 

licenciatura deu-me 
a capacidade de me 

organizar, estabelecer 
prioridades e organizar 

pensamentos.
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IPBeja, o teu Sonho, 
o teu Futuro!

OFERTA FORMATIVA 
2021/2022
17  CTESP  16  LICENCIATURAS
15  MESTRADOS  4  PÓS-GRADUAÇÕES

ESCOLA SUPERIOR  AGRÁRIA
ESCOLA SUPERIOR DE  EDUCAÇÃO
ESCOLA SUPERIOR DE  SAÚDE
ESCOLA SUPERIOR DE  TECNOLOGIA E GESTÃO www.ipbeja.pt

Ana Paula Figueira:
“Quem não ouve a melodia, 
acha maluco quem dança”
O Instituto Politécnico de Beja é uma instituição de ensino superior ao serviço da sociedade.
Destina-se à produção e difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura, do 
saber de natureza profissional, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental, 
concentrado especialmente em formações vocacionais e em formações técnicas avançadas. 
Com uma orientação profissional e incentivo à formação contínua. 
A Mais Educativa foi visitar o Instituto para o conhecer e conversar com a Pró-Presidente Ana Paula 
Figueira sobre as inúmeras inovações e dinamizações que tem feito nascer e crescer naquela que 
considera “a sua casa”.

Texto: Rita Coelho Fotos: Cedidas pelo Instituto

http://www.ipbeja.pt
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O IPBeja completou 40 anos de 
existência em 2019. Ao longo destes 
anos o Politécnico tem vindo a 
privilegiar as relações de proximidade, 
envolvimento e compromisso com os 
estudantes. Quais as características 
dos primeiros anos de existência do 
Politécnico que se mantêm atualmente?
 
O ensino politécnico esteve sempre 
associado a uma formação de curta 
duração, de natureza e de aplicação 
práticas, em áreas que respondessem, 
em particular, a necessidades regionais. 
No IPBeja foi assim no início e, hoje, 
continuamos a manter esse desiderato. 
No entretanto, crescemos em nº de 
alunos, de funcionários docentes e não 
docentes, e também em infraestruturas. 
Contudo, procuramos manter um espírito 
de família, em que todos se conhecem e 
se entreajudam. Cito-lhe dois exemplos: 
procuramos tratar os alunos pelo seu 
nome, porque as pessoas são “mundos” 
e não “números”; procuramos igualmente 
fomentar o espírito de equipa, em torno 
da instituição, e daí termos criado a t-shirt 
com a inscrição “Bora vestir a camisola 
IPBeja”, ao que acrescento um comentário 
de um amigo, na altura da apresentação 
destas t-shirts: “Vestir a camisola IPBeja já 
é bom. Mas há que suá-la!”

Iniciou o mandato em novembro de 2017. 
Há quatro anos, quando iniciou este 
mandato, quais os objetivos a que se 
propunha?
 
Atendendo a que fui nomeada Pró-
-Presidente para o Planeamento, 
Marketing e Comunicação, o meu primeiro 
objetivo foi “arrumar” a casa à medida das 
responsabilidades que me haviam sido 
atribuídas, quer em termos de recursos 
humanos, como de organização do 
trabalho. Comecei por criar os Serviços de 
Planeamento, Marketing e Comunicação 
(SPMC) que, por sua vez, integram três 
Sectores, agregando dois Departamentos 
que, antes, eram autónomos – o 
Planeamento e a Comunicação. Ao nível do 
Planeamento, fizemos o Plano Estratégico 
do IPBeja para 2018, mas não havendo 
recursos humanos com competências a 
este nível afectos aos SPMC a quem eu 
pudesse distribuir trabalho, este acabou 
por recair na minha pessoa e, gerir esse 
e mais todas as outras solicitações às 

quais havia ter que dar resposta, não foi 
uma tarefa fácil. Lamentavelmente essa 
lacuna manteve-se até hoje, tornando 
pouco operativo este Setor, e havendo 
que contratualizar determinados serviços 
externamente. Já ao nível do Marketing 
e da Comunicação, o principal objetivo 
foi incrementar a notoriedade nacional 
e internacional. Para isso, decidiu-se 
fortalecer a ligação do IPBeja a diversos 
segmentos de mercado, onde também se 
incluíram os antigos alunos, e desenvolver 
um plano de promoção e de comunicação 
alicerçado em 3 estratégias: brand cultural 
entertainment, brand experience e em 
co-branding. Enquadradas nas mesmas, 
realizámos variadíssimas ações, de entre 
as quais, saliento a título de exemplo:
Intervenções de melhoria e valorização de 
alguns espaços de utilização pública, com 
importância simbólica, que fazem parte do 
Edifício I (Auditório, Galeria AO LADO, Loja 
CUBO, jardim logradouro);
Criação de newsletters digitais, dirigidas 
a diferentes públicos: IPBeja AO DIA (para 
a comunidade IPBeja); IPBeja SONHO E 
FUTURO (para os potenciais estudantes); 
O TEU IPBeja (para os atuais alunos); DE 
VOLTA AO IPBeja (para os ex-alunos);
Escolha de um “influenciador” – criação 
da figura “Embaixador IPBeja”;
Criação de 2 filmes institucionais 
promotores do espírito de família IPBeja: 
IPBeja 2018 e IPBeja 2019;
Presença em estações de rádio regionais 
e locais, com o programa informativo, 
semanal, IPBeja À SEMANA;
Presença, em tiras de BD, no rodapé 
da capa do jornal regional mais antigo 
e com maior penetração em Portugal 
e no exterior, com sede em Beja, com 
periodicidade semanal;
Apresentação do filme institucional IPBeja 
2019 nas salas de cinema;
Aposta na criação de material identitário 
do IPBeja em parceria com marcas de 
elevada reputação - Perfume IPBeja e 
IPBeja II (Nortempresa Lab); chávenas 
IPBeja (Vista Alegre); marcador de prata 
IPBeja (Leitão & Irmão Joalheiros); Mural 
IPBeja (Daniel Eime); Esfera do Recomeço 
(perfumador em prata desenhado e 
produzido pela Ourivesaria Tavares); 
Agenda IPBeja (Delta); Vinhos IPBeja 
(Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e 
Alvito);
Associação à cultura com a criação do 
Programa Cultural, anual, IPBejadáteArte;

Promoção do sentimento de pertença 
ao IPBeja através das Festas de Natal, 
das comemorações do DIA DO IPBEJA e 
dos pendões colocados no Edifício I com 
fotografias e depoimentos de antigos 
alunos;
Promoção do IPBeja como “a tua casa”, 
com o Projecto PORTUGAL NO IPBeja;
Criação da figura “comercial IPBeja”, 
responsável pelo contacto e pela 
deslocação às escolas secundárias e 
profissionais;
Participação regular em 2 feiras: a 
maior feira de educação, formação e 
empregabilidade do país e a maior feira 
de actividades económicas do sul do 
país, com forte matriz na cultura do Baixo 
Alentejo;
Promoção do corpo docente com temas 
relacionados com as suas áreas de estudo 
através da criação do Programa JUNTOS 
EM CASA…E FORA DE CASA;
Criação do programa de entrevistas EU 
SOU IPBEJA, com periodicidade mensal, 
num órgão de comunicação social 
regional, onde é dada voz aos funcionários 
docentes, não docentes com mais tempo 
de serviço no IPBeja, assim como aos 
alunos com mais matrículas;
Criar, intervir, partilhar iniciativas de 
exercício de responsabilidade social, 
de que são exemplo a parceria informal 
SERHUMANO, no combate à Covid-19 no 
concelho de Beja e a mobilização para 
que tivesse sido instalado um DRIVE THRU 
UNILABS nas instalações do IPBeja e, 
assim, aumentar a oferta de locais para 
realização de testes PCR à população.

Sente-se realizada face aos objetivos a 
que se propunha?

Eu já sou docente desta casa há 27 anos. 
Ela deu-me um suporte para eu fazer o 
crescimento profissional que escolhi fazer 
e tenho-lhe procurado retribuir, dando- 
-lhe o meu melhor. Se o fiz como docente, 
igualmente o faria nesta função para a 
qual fui desafiada. Os resultados estão à 
vista de todos, goste-se mais ou goste-se 
menos das opções que fiz. Como alguém 
dizia, a governação não oscila entre o Bem 
e o Mal, mas resulta da visão, no sentido 
de descortinar oportunidades benéficas 
para a instituição, no momento, e saber 
como as aproveitar, para beneficiar o 
todo. E o todo é, no caso, o IPBeja. No 
caminho, ficam aqueles que acham que 

IPBeja, o teu Sonho, 
o teu Futuro!

OFERTA FORMATIVA 
2021/2022
17  CTESP  16  LICENCIATURAS
15  MESTRADOS  4  PÓS-GRADUAÇÕES

ESCOLA SUPERIOR  AGRÁRIA
ESCOLA SUPERIOR DE  EDUCAÇÃO
ESCOLA SUPERIOR DE  SAÚDE
ESCOLA SUPERIOR DE  TECNOLOGIA E GESTÃO www.ipbeja.pt

http://www.ipbeja.pt
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foram feitas “boas” escolhas, porque 
sentiram de forma mais intensa as mais 
valias da escolha x; e os que não tiraram 
partido imediato das mesmas, e tendem 
a sentir-se ultrapassados e ultrajados, 
classificando essa escolha como “má”. 
O ser humano é assim mesmo! Contudo, 
neste percurso, de missão, de quem 
toma a decisão, o bem maior a proteger 
é sempre a instituição, vista e entendida 
por aquele que governa. Neste percurso 
de quatro anos fiz e aprendi muito. Ganhei 
e falhei. Tudo isso faz parte do “jogo”! 
“Quem não quer ser lobo, não lhe veste a 
pele”.

Ao longo destes quatro anos foram 
vários os projetos desenvolvidos no 
Instituto com o propósito de envolver e 
dar a conhecer à comunidade e ao país, o 
Politécnico. 
Porque é que sentiu a necessidade 
de comunicar e de abrir as portas da 
Instituição à comunidade? 

O marketing educacional está muito 
pouco explorado em Portugal. Tende-se 
a “correr atrás do prejuízo”, procurando-
-se comunicar, com mais intensidade, 
na altura das inscrições. Essa não 
é propriamente a minha visão. As 
instituições são um todo, e a sua imagem 
resulta da conjugação de diversos fatores, 
que devem ser trabalhados e dados 
a conhecer aos vários segmentos de 
mercado, a todo o momento. No caso do 
IPBeja procurei encontrar e criar fatores 
de diferenciação que me permitissem 
criar um posicionamento reconhecível 
por esses segmentos com os quais nos 
relacionamos.

O que se pretendia alcançar com esta 
comunicação externa e dinamização do 
IPBeja?

Transmitir a mensagem de uma certa 
unicidade em torno do IPBeja: trata-se 
de uma instituição de Ensino Superior 
politécnico, onde também se realizam 
inúmeros projetos e eventos, alguns muito 
“fora da caixa”, e onde todos podem ter 
acesso a (quase) tudo o que por aqui se 
vai fazendo.

Um dos projetos dinamizados foi o 
IPBEJADÁTEARTE, um projeto cultural 
com referência ao bailado, ao teatro e à 
música e que contou a título de exemplo, 
com a participação do cantor Dino 
d’Santiago e onde até contaram com um 
programa em directo do Governo Sombra, 
com o Ricardo Araújo Pereira e restante 
equipa. Os espetáculos inseridos 
neste programa estão acessíveis à 
comunidade interna e externa do IPBeja, 
a preços simbólicos. Este foi um projeto 
social/cívico que pretendia criar uma 
proximidade com a comunidade local?

Sim, ser útil e alargar “mundos”. 
O primeiro propósito foi facilitar o 
acesso à cultura à comunidade interna, 

graciosamente, ou por um preço 
simbólico. Apesar de não ser por via 
deste projeto, mas de um outro emanado 
do MCTES - “Ciência e Música” -, desde 
2018 que temos recebido a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa (OML), com 
concertos-conferência extraordinários. 
Aquelas pessoas que nunca haviam 
assistido a um concerto de música 
clássica, tiveram agora oportunidade de o 
fazer aqui. E mais: sendo-lhes explicado o 
que estão a ouvir. Isto é muito importante 
para formar públicos. Este ano, devido à 
pandemia, recebemos a OML no nosso 
Refeitório. Isso faz-nos acreditar que 
(quase) tudo é possível: basta querer!

O Ensino Superior, os seus cursos e 
as aprendizagens formais não podem 
ser facilmente modificados. Portanto, 
como é que se consegue transmitir 
mensagens aos jovens, nomeadamente a 
identificação de uma Instituição?

Essa é uma questão determinante. 
O Ensino Superior carece de um 
olhar de cima para baixo em termos 
governamentais, ou seja, desde o 
Ministério até cada uma das Instituições 
per si. É preciso atuar com uma estratégia 
definida e, para isso, é preciso levantar, 

numa primeira fase, duas questões: 
O que se pretende com o Ensino 
Superior em Portugal? O ensino dual, 
as Universidades e Politécnicos com a 
sua missão, respetivamente, continua 
a fazer sentido? A resposta a estas 
questões respeita à Tutela, articulada 
com a rede de instituições de Ensino 
Superior. Assistimos demasiadas vezes 
a Politécnicos a quererem assumir-se 
como Universidades, e a Universidades a 
quererem manter aquilo que apenas a elas 
lhes é permitido (falo de Doutoramentos, 
Agregações, por exemplo), mas a 
quererem captar estudantes que, à 
partida, estariam melhor posicionados 
no ensino politécnico.  Estas matérias 
carecem, a meu ver, de uma reflexão 
conjunta.
Numa segunda fase, surge a necessidade 
de cada Instituição do Ensino Superior 
se definir e comunicar claramente essa 
definição. Mais uma vez não concordo 
com a classificação de “boas” ou “más” 
instituições de Ensino Superior. Se 
existem e prestam os seus serviços, numa 
altura em que temos uma Agência – A3ES 
– que as avalia, se continuam a funcionar, 
será porque são boas. Elas devem é 
ser  percecionadas como algo diferentes 
umas das outras! Isso implica que cada 
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Com o surgimento da pandemia, 
à semelhança de muitas outras 
Instituições de Ensino, surgiu 
também a necessidade de adaptação 
do funcionamento da Instituição. 
Neste sentido, quais as melhorias ou 
transformações realizadas de forma a 
manter e melhorar o funcionamento do 
IPBeja para estudantes e corpo docente?
 
Procurámos amenizar o impacto 
enveredando, desde logo, por práticas 
de ensino a distância e de teletrabalho. 
Apostámos em melhorias técnicas da rede 
informática. Temos procurado implementar 
uma cultura de responsabilidade 
individual e colectiva. Em parceria com 
a UNILABS, instalámos um drive thru de 
testagem nas nossas instalações. Saliento 
que a pandemia veio demonstrar que, 
independentemente dos esforços deste 
tipo de decisões, a contribuição de cada 
indivíduo e o seu espírito de missão em 
prol da instituição, é determinante.

Numa altura em que ainda não vivemos 
um mundo livre da covid-19, mas já nos 
foi devolvida alguma liberdade, de que 
forma está a ser preparado o próximo ano 
letivo?

Começámos por realizar mais de 
mil testes, distribuídos por alunos, 
funcionários docentes e não docentes e 
apenas tivemos um resultado positivo. 
Respeitamos totalmente as indicações da 
DGS e continuamos a procurar encontrar 
o equilíbrio em todas as decisões que 
permitam a proteção de todos.
 
Relativamente ao futuro, irá manter-se 
em funções no IPBeja ou abraçar novos 
projetos? Tem um sentimento de dever 
cumprido face aos objetivos a que se 
propôs inicialmente? 

A resposta politicamente correta a essa 
pergunta seria: Fiz tudo o que me foi 
possível e, por isso, sinto que cumpri o 
meu dever. Mas eu não sou uma pessoa 
“politicamente correta” e detesto esse 
tipo de respostas-muletas de quem 
não tem nada para dizer. O possível 
pode não ser o necessário e, como tal, 
o trabalho “possível” de um indivíduo 

instituição de Ensino Superior faça uma 
reflexão sobre si própria, enquadrada 
na estratégia nacional, para definir 
claramente o que é e o que a distingue de 
todas as outras. E dar a conhecer isso de 
uma forma muito simples.

No seguimento do envolvimento da 
comunidade na atividade do Instituto, 
qual o impacto institucional sentido pela 
população e qual o impacto deste projeto 
na Instituição?

Curiosamente, tenho a sensação de que 
tem mais reconhecimento no exterior do 
que internamente.
Em 2019, de forma totalmente empírica, 
realizei um questionário a várias pessoas 
do meio e setor cultural da região, no 
sentido de perceber de que forma, no 
exterior, se percebia o IPBEJADATEARTE. 
Os resultados que foram apresentados, 
e estão disponíveis, demonstraram uma 
recetividade muito positiva. Na cidade, 
nomeadamente durante a quarentena 
quando tudo foi suspenso, as pessoas 
questionavam quando é que retomávamos 
os eventos e se estes se iriam realizar em 
formato digital. Isso demonstra que este 
caminho da formação cultural que se tem 
vindo a fazer com esforço e perseverança e 
sem nunca deixar de acreditar, traz frutos 
e é possível.

O fenómeno da desertificação do interior 
do país é uma realidade da região 
do Alentejo. Neste sentido, qual é a 
importância de um Instituto Politécnico 
localizado no interior do país para 
combater a desertificação e tendência de 
despovoamento do interior do país? 

O IPBeja é determinante para ajudar a criar 
massa crítica e, ao mesmo tempo, atrai 
jovens estudantes à região para fazerem 
a sua formação sendo que, alguns deles, 
acabam por ficar por cá a residir. Contudo, 
o facto de existirem poucas empresas na 
região, determina que muitos deles não 
consigam fixar-se.

numa instituição pode não servir para 
nada, a não ser para manter o statu 
quo. E, efetivamente, não acrescentar 
nada. Isso, de certeza não aconteceu 
comigo: na minha área de atuação e 
de responsabilidade fiz muito mais do 
que o que me foi possível, mas, como 
já disse acima, não atingi tudo a que 
me havia proposto fazer. Porquê? Quem 
tem responsabilidades de governação, 
independentemente do tipo e da 
abrangência, sabe que as entropias 
existem e que tem de se lidar com elas 
todos os dias. Muitas vezes a sua origem 
até é interna. Umas conseguem-se 
ultrapassar e outras não. Estas últimas 
levam a que se criem os tais flops. Que 
devem ser reconhecidos e encarados 
de frente. Churchill dizia que “falhar 
não é fatal: é a coragem para continuar 
que conta.” Por isso, aquilo que havia 
definido fazer e não fiz, sei perfeitamente 
qual o porquê, o que funciona como 
uma fonte de aprendizagem para mim. 
É importante também frisar o seguinte: 
“nenhum homem é uma ilha” e, como tal, 
trabalhar em equipa é fundamental. Gosto 
de trabalhar com pessoas qualificadas 
ou com vontade de o serem, que 
partilhem comigo valores estruturantes 
e que determinam os seres humanos. 
Afinal, se ouvirmos a mesma melodia, 
todos nós sairemos mais enriquecidos e 
cumpriremos melhor a nossa missão. Por 
outro lado, quem não houve a melodia, 
acha maluco quem dança. Finalmente, o 
IPBeja é a minha segunda casa, enquanto 
o meu contributo for desejado, assim 
como o meu desejo de contribuir, seja de 
que forma for, por cá andarei.
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Marmitas saudáveis 
para levar para a praia

Com o verão aí à porta, de certeza que já começas a sentir aquela vontade de ir para a praia! 
E porque nesta altura do ano todas as calorias contam, trazemos-te opções 

mais leves e saudáveis para levares contigo para todo o lado! 
Põe de lado as típicas bolas de Berlim, gelados, bolachas americanas ou snacks salgados e 

prepara-te para fazer uma refeição saborosa, prática e de fácil digestão.
Para começar, a água não pode faltar, seja para dares uns bons mergulhos ou para te manteres 

hidratad@, por isso, usa e abusa da ingestão de água!
Uma dica importante: transporta sempre a comida numa lancheira ou saco térmico, coloca-o à 

sombra e leva contigo placas de refrigeração congeladas para garantires a conservação dos teus 
alimentos, uma vez que o calor intenso pode estragá-los.

Texto: Joana Alves Fotos: Adobe Stock
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Sugestões
Para comeres ao longo do dia, sugerimos-
-te alguns snacks, como:
• Panquecas de aveia;
• Iogurtes naturais ou de aromas (sem 
açúcar adicionado);
• Bolachas de arroz ou milho com baixo 
teor de sal;
• Ovos cozidos;
• Tremoços;
• Tostas integrais.

Além de água, a fruta também é uma ótima forma de te 
manteres hidratad@ e saciad@ por mais tempo. Aos cubos, 
palitos ou até uma salada de frutas diversas. 
Opta por frutos exóticos e sumarentos, como melancia, melão, 
morangos, laranja, manga, ananás, entre outros.

Fruta

>> Para a refeição

As saladas são sempre uma excelente 
opção e, melhor ainda, quando 
adicionada uma fonte proteica, como ovo, 
frango, atum, delícias, queijo fresco. São 
várias as saladas que podes preparar. 

Troca a massa tradicional pela integral 
e junta tudo o que mais gostas, tomate 
cherry, frango desfiado, ovo cozido, 
cogumelos salteados. 
Esta opção vai dar-te a energia de que 
precisas para nadar a tarde inteira, 
ou até mesmo para uma partida de 
voleibol.

Saladas

Massas

Fáceis de fazer e rápidos de comer, 
em alternativa ao pão, podes criar o 
teu wrap. Usa alface na base, cenoura 
ralada e junta-lhe legumes salteados, 
atum, frango, filete, ou em último caso, 
panado. Pode não ficar tão saboroso 
como os wraps num restaurante de fast 
food, mas certamente são bem mais 
saudáveis.

Wraps

Pizzas Caseiras
Certamente já ouviste falar das Homemade 
Pizzas, ou seja, pizzas feitas em casa. Estas são 
uma boa refeição para levar para a praia e ainda 
te vais divertir a confecioná-la. 
Podes escolher tudo, desde a base aos 
ingredientes, courgete, beringela, ananás, 
mozarella ralada e cogumelos laminados, são 
apenas algumas das opções que te vão saber 
bem na praia. Uma alternativa leve e saborosa!

Gaspacho
Sopa fria tradicional de Espanha, 
também é pouco calórico, 
refresca e pode ser transportado 
numa garrafa. Se és apreciador 
deste prato, então passa a incluí-
-lo na tua cesta de praia.

Agora que já sabes 
como criar uma marmita 
saborosa e recheada de 

alimentos nutritivos, vais 
poder aproveitar os bons 

momentos de praia de forma 
muito mais equilibrada!

Bom apetite 
e bons mergulhos! 

Na hora em que o apetite aperta
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ADN da Escola 
Secundária 
José Gomes Ferreira 

Texto: Rita Coelho Fotos: Cedidas pela Escola

Mais do que um Estabelecimento de Ensino, as Escolas são espaços onde se transmitem valores, 
cumprem-se missões sociais e humanas e partilha-se a esperança de um futuro mais risonho. 
Nesta edição da rubrica “ADN da tua Escola” fomos conhecer a Escola Secundária José Gomes 
Ferreira, ao falar com Rosária Alves, diretora da escola.
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Enquanto Instituição de Ensino que 
forma jovens estudantes, quais 
os valores que considera serem 
fundamentais para serem transmitidos 
aos alunos do Ensino Secundário?

A missão do Agrupamento de Escolas 
de Benfica, desde o ensino pré-escolar 
ao secundário, visa a sua afirmação 
como uma organização aprendente, 
no sentido de promover um ambiente 
adequado à aquisição de conhecimentos, 
proporcionar aprendizagens de qualidade 
para alunos com diferentes caraterísticas 
e necessidades, promover a formação 
integral do aluno, assegurar respostas 
adequadas aos alunos, promover o 
desenvolvimento de competências 
exigidas pela sociedade atual. Com 
a finalidade de cumprir esta missão, 
os principais valores que defendemos 
centram-se no respeito, colaboração, 
responsabilidade pessoal e social, 
participação ativa e espírito crítico.
É também muito importante sermos 
exigentes, no trabalho que desenvolvemos 
com os alunos e no rigor que promove 
melhores aprendizagens.
 
Em termos de projetos escolares e 
atividades extracurriculares, quais são 
as apostas da Escola Secundária José 
Gomes Ferreira, para este ano letivo e 
para os seguintes?

Durante estes dois anos escolares 
atípicos, infelizmente não houve 

oportunidade para desenvolver muitos 
dos projetos que temos em curso. Para o 
próximo ano, contamos retomar o curso 
normal da vida nas escolas, e por isso dar 
continuidade aos projetos curriculares 
e extracurriculares, nomeadamente 
nas áreas da Cidadania, Ciências 
Experimentais, Robótica, Apicultura, 
Quinta Pedagógica, Eco Escolas, Comércio 
Justo, Modelismo, Fotografia e outros 
que se venham a revelar do interesse dos 
alunos.
 
Quais os projetos já concretizados 
pela escola que gostaria de destacar? 
Há prémios ou distinções que queira 
assinalar?

O Agrupamento de Escolas de Benfica 
desenvolve com os seus alunos e 
professores vários tipos de projetos. Os 
preferidos são os que se desenvolvem 
fora do ambiente normal da sala de aula. 
São os projetos que motivam os alunos 
e promovem o seu desenvolvimento 
enquanto pessoas responsáveis, seja 
qual for a área disciplinar a que estejam 
ligados. Para não correr o risco de me 
esquecer de algum, menciono apenas 
que são dezenas de projetos, nas mais 
variadas áreas disciplinares. Com alguns 
deles já tivemos a honra de receber 
prémios nacionais e internacionais.

Por último, que mensagem gostaria de 
deixar aos pais, pessoal não docente, 
professores e alunos, neste ano letivo 
atípico que agora está a terminar?

Este foi mais um ano difícil. Juntos 
conseguimos ultrapassar as adversidades 
e colocar a escola a funcionar num regime 
à distância e presencial. Sem as condições 
ideais, mas foram as possíveis, fizemos 
todos parte da solução, resolvendo 
problemas que julgávamos não conseguir 
resolver. Ficámos mais fortes. Crescemos 
profissionalmente e como pessoas. Onde 
muitas vezes havia intolerância, passou a 
existir resiliência, ajuda e prontidão.
A todos os finalistas que terminam o seu 
percurso no ensino secundário, desejo um 
futuro risonho no qual possam fazer valer 
o que aprenderam no AEB. Aos alunos que 
cá continuarão, desejo que descansem 
durante as férias que se avizinham, para 
podermos começar em força o próximo 
ano letivo.
A todos os professores e colaboradores 
deste Agrupamento, um grande 
agradecimento pelo trabalho realizado, 
pelas dificuldades ultrapassadas e pelo 
profissionalismo, carinho e justiça com 
que sempre trataram os alunos.
Aos pais, um forte abraço pelo apoio 
prestado nas situações mais difíceis e 
pela busca de soluções encontradas em 
conjunto.
A todos deixo a promessa de que o 
próximo ano será mais risonho, solidário 
e profissional. Voltem com as baterias 
carregadas, porque temos muito que fazer 
acontecer!
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ADN da Escola Secundária
de Forte da Casa
Cada Escola tem os seus desafios, projetos, inovações e a sua 
missão. Para descobrir a cultura da Escola Secundária de Forte da 
Casa, fomos falar com José Alberto da Silva, diretor desta Escola.

Texto: Rita Coelho Fotos: Cedidas pela Escola

Cada lugar tem a sua própria cultura 
baseada nas pessoas que são quem faz 
os lugares e a sua história. Assim, quais 
as características da Escola Secundária 
de Forte da Casa?

A nossa Escola é constituída por um 
corpo docente muito experiente, que se 
tem adaptado à realidade e à mudança 
dos tempos. Somos uma escola que 
privilegia, fundamentalmente, a inovação 
e a criatividade. A direção preza-se por ser 
motivadora dessa criação e inovação. 

No âmbito da inovação e criatividade, 
quais os projetos já concretizados que 
gostaria de destacar? 

Relativamente à inovação, fomos 
pioneiros em vários projetos, tais como: a 
implementação de Cursos Profissionais no 
nosso concelho e também na criação de 
muitos Cursos Profissionais, na Introdução 
à Programação no 1º ciclo, implementação 
do projeto ERASMUS e, o mais recente 
projeto “A Sala do Futuro”. 

Como funciona nesta Escola a 
dinamização do programa ERASMUS?

Nós temos uma rede de contactos 
extremamente bem consolidada na 
Europa, e por isso somos convidados para 
participar em projetos, já não precisamos 
sequer de nos propor. Ao integramos o 
ERASMUS, podemos ser coordenadores 
dos projetos, quando somos nós a 
apresentá-los, como aconteceu este 
ano, com dois projetos, ou então somos 
convidados apenas a participar. Este ano 
participámos em seis, todos eles muito 
variados. 
Há um fantástico intercâmbio entre nós 
e os nossos parceiros, o que permite que 
todos estes projetos sejam realizados 
e bem-sucedidos. Recentemente 
recebemos um pedido da Croácia, 
que quando nos visitou, ficaram de tal 
forma impressionados com a dinâmica 
da nossa Escola, que pediram para 
nos visitar novamente, para verem 
como funcionamos enquanto Escola 
Inclusiva. Uma vez que, nesse âmbito, 
ganhámos um prémio a nível nacional, 
e os nossos parceiros croatas gostariam 
de implementar este conceito nas suas 
Escolas.
A Escola Digital tem sido também um 

projeto ao qual temos dado muito relevo, 
juntamente com os nossos parceiros da 
Finlândia, Polónia, entre outros... 

O que se ganha com esta troca de 
experiências e culturas?

Para além de tornar a Escola aberta à 
Europa, estes intercâmbios são muito ricos 
para os professores e alunos que têm a 
oportunidade de viajar até outras escolas 
e conhecer outras realidades, adquirindo 
experiências inéditas. 
A troca de experiências e conhecimentos é 
extremamente importante. Nestas viagens 
nós levamos experiências e atividades, 
mas também saímos de lá com novas 
experiências e inputs que tentamos, 
posteriormente, implementar dentro da 
nossa realidade e limitações.

Há pouco mencionou o projeto “Sala do 
Futuro” em que consiste?

Consiste na implementação de novas 
metodologias, como por exemplo a “sala 
invertida” em que o foco central é o 
aluno, e o professor é um moderador das 
aprendizagens, ou seja, ocupa um papel 
secundário, por oposição ao que acontece 
vulgarmente. Este projeto surge no âmbito 
de uma solicitação antiga que fizemos à 
DGE, e é um projeto muito especial que 
está a ter imenso sucesso!
A nível nacional já temos inúmeras ações 
de formação que nos foram solicitadas 
por Escolas, não só do nosso concelho, 
como de concelhos vizinhos. Foi uma 
aposta muito bem conseguida! Podemos 
até afirmar que atualmente este é o nosso 
ex-líbris. 

Quais são os valores que consideram 
fundamentais a serem transmitidos aos 
alunos do ensino secundário?

A direção tem uma postura muito ativa 
e presente quando surgem problemas, 
e numa comunidade estudantil de 2100 
alunos surgem muitos problemas, mas 
esta atuação imediata revela-se muito 
eficaz. Registamos anualmente uma 
ou duas participações disciplinares. 
Frequentemente, recebemos alunos 
provenientes de outras escolas com 
comportamentos desviantes, mas quando 
concluem os seus estudos nesta Escola, 
os seus comportamentos e posturas 
são exímios, e é nesse momento que 
percebemos que o nosso trabalho foi bem-
-sucedido.
Prezamos incutir nos nossos alunos, 
os valores da cidadania que são 
fundamentais para a inserção na 
sociedade e numa vida ativa. Como temos 
na nossa oferta formativa vários cursos 
profissionais com dupla certificação que 
possibilitam aos alunos ingressem, logo 
após a conclusão do ensino secundário, 
no mercado de trabalho, consideramos 
fundamental prepará-los, transmitindo-
-lhes valores fundamentais para uma 
participação de sucesso na sua vida ativa. 

http://www.epar.pt
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ADN da Escola Secundária 
Professor Reynaldo dos Santos
Cada escola tem a sua identidade, mas o que é que a torna uma escola única? Serão os seus 
projetos educativos? Os professores? Os alunos? A metodologia adotada nas aulas? 
Num ano letivo tão atípico, a Mais Educativa foi falar com o diretor da Escola Secundária Professor 
Reynaldo dos Santos, professor Eurico Valente, para responder a isto e muito mais.

Texto: Joana Alves Fotos: Cedidas pela Escola

Todos os lugares têm a sua própria 
essência e cultura e as escolas não são 
exceção. Nesse sentido, como caracteriza 
e define o Agrupamento de Escolas 
Professor Reynaldo dos Santos?

Define-se pelo seu projeto educativo. 
Trata-se de um projeto diferente dos 
outros que parte de um lema próprio: 
“uma escola de todos, para todos e com 
todos, na construção do futuro”. Quer 
isto dizer que todos estão envolvidos 
neste projeto e, portanto,  é um projeto 
extremamente ambicioso, de inclusão, 
que envolve toda a comunidade educativa. 
É portanto um projeto educativo que tem 
uma grande valência e que contribui para 
a formação integral dos nossos jovens 
estudantes.

Quais são as apostas formativas da 
vossa Escola no presente ano letivo e no 
seguinte?

Temos os cursos ditos normais, mas 
também temos o ensino profissional. 
Estamos de facto a apostar nos cursos 
profissionais, pois, no nosso ponto 
de vista é uma via importante para a 
formação dos nossos jovens. Temos 
cursos profissionais nas mais diversas 
áreas, como por exemplo na área do 
turismo (que tem sido um sucesso), na 
área da informática, que tem contribuído 
também para a formação de muitos jovens 
no nosso agrupamento. No próximo ano, 

continuaremos a apostar nos cursos 
profissionais e, naturalmente, também nos 
cursos de prosseguimento de estudos.

A Escola Professor Reynaldo dos Santos 
está envolvida em inúmeros projetos 
desde o Plano Nacional de Cinema, 
Vamos Cienciar, Walk the Global 
Walk, Escolas Amigas dos Direitos 
Humanos em parceria com a Amnistia 
Internacional. Estes são projetos que 
refletem a preocupação e sensibilização 
com a cultura, ciência e investigação, 
o ambiente e os direitos humanos. De 
que forma se envolvem os alunos e 
professores nestes projetos?

Isso tem sido uma das grandes bandeiras 
do nosso agrupamento, nós termos uma 
gama  muito diversificada de projetos 
em vários domínios e claro, também ao 
nível dos direitos humanos. Tem sido 
importante o envolvimento de professores 
e alunos, sendo que, são os alunos que 
integram estes projetos, que participam e 
atraem outros colegas para dinamizarem 
muitas iniciativas neste âmbito e, isto de 
facto tem sido muito bom.
Na área do ambiente são várias as 
iniciativas que têm sido realizadas, 
assim como nos direitos humanos, desde 
recolha e distribuição de bens, relações 
interpessoais que se estabelecem com 
os nossos alunos e toda a comunidade 
educativa, que tem contribuído bastante 
para o desenvolvimento integral dos 

nossos alunos. É um trabalho que eles 
estão a realizar, mas que contribui para a 
sua formação e isso tem sido fundamental 
no seu crescimento. Portanto, têm 
desenvolvido capacidades de liderança, a 
sua autonomia, iniciativa, resiliência e, em 
determinadas situações, de pensamento 
crítico.
Uma vez que os alunos que se envolvem 
nestes projetos, do nosso ponto de 
vista, tornam-se melhores alunos pois 
desenvolvem as suas competências e 
estão a colaborar e participar numa vida 
melhor. Portanto, tem sido de facto muito 
importante haver estes projetos, pois 
contribui para a formação integral dos 
nossos jovens.

Em que aspeto esta participação da 
Escola e comunidade educativa nestas 
temáticas constitui uma mais valia?

Indiscutivelmente traduz-se por uma 
valorização dos seus conhecimentos, 
capacidade de autonomia, liderança, 
iniciativa, tudo isso se desenvolve por 
parte destes alunos. Eu mesmo tenho 
assistido a situações de alunos que, 
por vezes, têm dificuldade em expor as 
suas ideias e ao estar envolvidos nestes 
projetos conseguem participar facilmente 
em muitas iniciativas e deixam de estar 
inibidos. 
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Como é que estes projetos surgiram no 
Agrupamento?

Muitas vezes através de conhecimentos 
passados por parte dos órgãos de 
comunicação social e até mesmo por parte 
de outras escolas e dos próprios alunos. 
A própria câmara municipal também nos 
desafia nesse sentido e, outras vezes, 
parte das próprias instituições que ao 
conhecerem o nosso longo passado e o 
empenho do agrupamento, lançam-nos o 
desafio de participarmos nesses projetos 
e os alunos abraçam-nos de imediato.

Quais são os principais desafios que 
uma Escola Secundária que trabalha com 
jovens perto da idade adulta enfrenta 
atualmente?

Nós procuramos criar e desenvolver 
competências para que eles possam 
enfrentar da melhor forma o futuro. Para 
tal, é importante terem um conjunto de 
conhecimento no domínio do raciocínio 
lógico, científico, da comunicação digital 
e artística, assim como, é também 
importante desenvolverem competências 
no domínio das suas atitudes — valorizar 
e ter respeito pelo outro, saber intervir 
em termos de gestão de conflitos, 
cidadania e relação interpessoal. Todas 
estas competências são ferramentas 
importantes para que os nossos alunos 
possam amanhã enfrentar desafios e 
encarar o futuro da melhor maneira.

Pode então dizer-se que esta escola, 
além de estar a formar bons alunos, 
preocupa-se em formar bons cidadãos?

Exatamente, trata-se da formação integral 
dos jovens, porque não podemos pensar 
só no jovem que tem uma formação 
científica excelente, mas há também 
uma preocupação para que tenha uma 
boa formação pessoal e social. E é esta 
articulação e nas suas atitudes que nós 
procuramos trabalhar.

A situação de pandemia obrigou a 
que muitos contactos interpessoais 
passassem a ser realizados à distância e 
as aprendizagens foram comprometidas. 
Está previsto existir um planeamento 
diferente ao nível das aprendizagens 
durante o próximo ano letivo, ou até 
uma atenção redobrada ao nível social 
e humano, de forma a não se perder a 
dimensão social da Escola?

Indiscutivelmente as aulas presenciais 
têm de existir. A escola é um ecossistema 
e nós vivemos numa relação de 
interdependência, de contacto, de 
partilha, e isso é extremamente 
importante.
De facto, a pandemia e o ensino à 
distância vieram acelerar o uso das 
ferramentas digitais, que são uma mais 
valia para que possamos melhorar o 
trabalho que se desenvolve nas escolas, 
mas é um complemento das aulas 
presenciais, daquilo que realizamos 
dentro do espaço físico escola, onde 
acontecem também as relações 
interpessoais, que são extremamente 
importantes.

Como considera que foi a adaptação 
desta escola ao ensino à distância?

A adaptação foi excelente e o balanço 
extremamente positivo. Numa semana nós 
passamos de aulas presenciais para aulas 
à distância e tudo isso foi possível graças 
ao empenho de todo o corpo docente 
e não docente e, também das famílias. 
Estávamos todos envolvidos neste grande 
problema, empenhados em tentar resolvê-
-lo e de facto numa semana passámos 
de uma situação para outra totalmente 
diferente. Devo dizer que não foi nada 
fácil, foi um grande desafio, mas agora 
quando olho para trás sinto que todo o 
empenho valeu a pena. 
Ao nível do material, há sempre problemas 
associados, porque nem todos os alunos 
tinham os materiais necessários, mas 
a escola disponibilizou computadores 
e até mesmo fotocópias, assim como a 
autarquia, para que os alunos pudessem 
assistir às aulas a partir de casa. 
De facto, foi uma operação logística de 
grande envergadura, que foi passível de 
realizar graças ao empenho de toda a 
comunidade escolar.

Quanto às competências digitais, 
considera que o corpo docente e não 
docente possuía as competências 
necessárias para se adaptar a um ensino 
diferente do habitual?

Tanto alunos como professores possuíam 
algumas competências, mas uma coisa 
que fizemos de imediato foram tutoriais 
e, criamos uma equipa de professores 
para prestar auxílio em tempo real a 
quem tivesse mais dificuldades. Ou 
seja, era possível colocar questões que 
imediatamente ficavam resolvidas, de 
modo a que o ensino não ficasse de 
maneira alguma comprometido. 

Considerando a situação e desafios 
que o mundo e a sociedade atravessam 
atualmente, quais são os valores 
fundamentais a serem transmitidos aos 
jovens?

O valor da cidadania, respeito, 
solidariedade, compreender o próximo, 
estes são os valores fundamentais para 
ter um mundo melhor. É importante 
olhar para o mundo na sua globalidade, 
priorizando as relações interpessoais que 
se estabelecem entre todos.

Uma vez que a Escola Secundária 
Professor Reynaldo dos Santos faz 
parte do Agrupamento de Escolas Prof. 
Reynaldo dos Santos, os alunos que 
chegam a esta escola normalmente 
pertencem ao agrupamento?

Sim, sem dúvida, os alunos dão 
continuidade e isso de facto é uma mais 
valia, pois o nosso projeto educativo é 
comum ao agrupamento. Portanto, um 
aluno quando entra para o pré-escolar 
pode fazer todo este percurso e, viver o 
espírito deste projeto educativo. Desde 
logo aqui começa a aprender e é o que se 
pode chamar, um aluno da Reynaldo. 
Eu mesmo, sou professor nesta escola 
há quase 40 anos e fiz aqui o ensino 
básico e secundário. Temos até um 
grupo de antigos alunos da Reynaldo, 
que estão em permanente contacto e até 
acontece com alguma frequência, esses 
antigos alunos virem à escola falar da 
sua experiência. Portanto, recebemos 
pessoas de várias áreas profissionais que 
contam aos nossos alunos como foi a 
entrada para a faculdade, as dificuldades 
sentidas durante o percurso académico e 
profissional e este tipo de iniciativa tem 
sido muito gratificante. 
Nós procuramos com isto abrir horizontes 
aos nossos alunos e, agora infelizmente 
não é possível, mas antes da pandemia 
o auditório ficava sempre cheio quando 
recebíamos um ex-aluno. 

Para finalizar, uma questão importante 
ao nível do abandono escolar, que tipo 
de medidas esta escola tem adotado em 
situações iminentes de abandono?

Não temos abandono escolar pois 
procuramos da melhor forma encontrar 
soluções adequadas aos nossos alunos. 
Para isso, criámos o centro de apoio à 
aprendizagem e o GAAF- gabinete de apoio 
ao aluno e à família e, procuramos intervir 
o mais cedo possível, de forma a levar o 
aluno a encontrar as melhores escolhas, 
para que não chegue a uma situação de 
rutura e acabe por sair. Isto é algo que 
não queremos que aconteça e, por isso, 
trabalhamos previamente de forma a 
impedir o abandono escolar.
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Já ouviste falar de programas 
de mobilidade para o interior?
Apresentamos-te o + Superior

Se vais ingressar no Ensino Superior pela primeira vez, deves estar 
a pensar qual a faculdade a que te vais candidatar e, por isso, 
damos-te a conhecer um programa de mobilidade que pode pesar 
na hora da grande decisão.

Texto: Joana Alves Fotos: Adobe Stock

O Programa +Superior existe desde o ano 
letivo 2014-2015, tendo como principal 
objetivo o incentivo e apoio da frequência 
do Ensino Superior em regiões do país 
onde a procura é mais diminuta e onde 
haja menor densidade populacional, 
contribuindo assim para a meta de coesão 
territorial que foi definida no Quadro 
Portugal 2020.

Basicamente, se fores estudar para 
regiões do país menos procuradas, 
recebes uma bolsa anualmente.O valor 
de cada bolsa individual do Programa 
+Superior é de 1700€. No caso dos 
estudantes que ingressam em Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais, ou 
que entrem pelo concurso especial para 
maiores de 23 anos, a bolsa atribuída 
aumenta 15%, fixando-se nos 1.955€.

Estão abrangidos pelo programa os cursos 
de formação inicial, isto é, cursos técnicos 
superiores profissionais, licenciatura e 
mestrados integrados, nas respetivas 
instituições de Ensino Superior públicas, 
situadas nas regiões abrangidas pelo 
Programa.

Como apresento a minha candidatura?
>  A candidatura é apresentada, exclusivamente, na Plataforma BeOn da Direção-Geral 
do Ensino Superior, utilizada para a apresentação de requerimento de atribuição de 
bolsa de estudo a estudantes do Ensino Superior.

Como posso obter as credenciais de acesso para concorrer à 
bolsa de mobilidade +Superior? 
> As credenciais para aceder à área associada ao Programa +Superior são as mesmas 
utilizadas no processo de atribuição de bolsa de estudo.Estas podem ser solicitadas 
(código de utilizador e palavra-chave) aquando da candidatura ao Ensino Superior, 
ou nos Serviços de Ação Social da instituição de Ensino Superior (após matrícula e 
inscrição).

Quais são as instituições abrangidas por este programa?
• Instituto Politécnico de Beja
• Instituto Politécnico de Bragança
• Instituto Politécnico de Castelo Branco
• Instituto Politécnico da Guarda
• Instituto Politécnico de Portalegre
• Instituto Politécnico de Santarém
• Instituto Politécnico de Tomar
• Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo
• Instituto Politécnico de Viseu
• Universidade dos Açores

• Universidade do Algarve
• Universidade da Beira Interior
• Universidade de Évora
• Universidade da Madeira
• Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro
• Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Oliveira do Hospital do Instituto 
Politécnico de Coimbra

Quais são as condições a que 
o aluno tem de obedecer para 
atribuição da Bolsa?
 
• Ser colocado numa das instituições 
abrangidas e realizar a matrícula e 
inscrição na mesma;

• Requerer uma Bolsa de Ação Social e 
ser-lhe atribuída;

• Viver num concelho diferente da 
instituição de Ensino Superior em que se 
encontra matriculado e inscrito.

Qual o critério de seleção dos candidatos?
Se está a pensar em candidatar-te, deves saber que todos os estudantes que 
estiverem matriculados e inscritos nas instituições abrangidas pelo Programa 
+Superior, que tenham solicitado a bolsa de mobilidade e que reúnam todas as 
condições de acesso, são seriados pela ordem crescente do rendimento per capita 
do agregado familiar.Cabe à DGES a respetiva decisão final de atribuição de bolsas, 
sendo que, no caso de haver um empate entre rendimentos e só existir uma bolsa 
disponível, este órgão disponibilizará quantas bolsas forem necessárias para resolver 
o empate.

De referir que em 2020 o Programa teve 2230 novas bolsas 
disponíveis, correspondendo a um aumento de 18% 

em relação ao ano anterior.
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O verde 
está na moda!

Quantas vezes já viste etiquetas ou selos verdes? 100% reciclável, vegan, bio, 
orgânico, eco.... Estão por todo o lado! E o planeta agradece.

Reduzir, reaproveitar e reciclar são as palavras de ordem que nos 
obrigam a inovar, procurar e encontrar novas formas de 

viver em harmonia com o planeta. 
Em Portugal, temos assistido a um enorme aumento de marcas portuguesas 

amigas do ambiente, bem como a um aumento da procura.
Se procuras roupa ou acessórios de qualidade e eco-friendly, confere 3 marcas 

que lutam pela moda sustentável e 100% original. 

Texto: Rita Coelho Fotos: Cedidas pelos entrevistados

Tomaz
Uma marca que nasceu em 2015 e segue o critério que 
não se pode esquecer, no que toca ao design exclusivo: 
funcionalidade e ecologia. 

Eliana Tomaz, designer, explica a origem da sua marca, 
“Construir uma marca própria sempre foi um desejo. 
A ideia inicial era decoração para a casa, mas comecei 
com acessórios de moda. Uns tempos depois comecei a 
introduzir pequenos objetos para a casa.”

Malas, sacos, bolsas, cintos, velas, são apenas alguns 
exemplos de produtos únicos que podes encontrar 
em tomazdesign.com. Mas, há um produto super 
original que se destaca: o saco Cheers que serve para 
transportar uma garrafa de vinho e o tote bag Maximini.

Apesar dos temas sustentabilidade e economia circular
estarem relacionados e a serem mais do que nunca
falados, será que isso faz com que as pessoas alterem 
os seus hábitos de compra? “Os nossos clientes dão 
muita importância ao trabalho manual, ao design e à 
qualidade, contudo ainda é um nicho. Ainda há muito 
trabalho para fazer à volta da economia circular, do 
desperdício zero e do trabalho manual.” O que faz 
com que o maior desafio seja “Fazer dinheiro com um 
projeto que usa mão de obra artesanal e especializada 
e matéria-prima de alta qualidade.”

@tomazdesign



Estamos 
online e mais 
perto de si.
• Ofertas de Formação Profissional
• Formação a distância
• Formação à medida das necessidades das Empresas 
• Certificação Escolar e Profissional
• Apoios e medidas extraordinárias – COVID-19

Sempre consigo.

ligue-se a nós em iefponline.iefp.pt

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/index2.jsp
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Fluffy Organic & Eco
Uma marca portuguesa criada por Marisa com a missão de 
disponibilizar às famílias e às mulheres, em especial, produtos 
de higiene reutilizáveis, contribuindo para a melhoria da saúde 
íntima e da sustentabilidade do planeta.

“No meu primeiro filho tentei reduzir ao máximo a quantidade 
de lixo e tinha muito menos informação, na segunda filha 
queria continuar a mesma linha de atuação.” Com esta 
convicção começaram as pesquisas e o interesse de Marisa foi 
aumentando... “Comecei também a fazer algumas experiências 
com alguns tecidos, fraldas, capas, os absorventes…. Um dos 
tecidos era de cânhamo e algodão biológico, muito fofinho 
(fluffy) e foi daí que nasceu o nome Fluffy. Era um tecido muito 
absorvente, natural, perfeito para ser usados em fraldas 
reutilizáveis. Como em Portugal não havia nenhuma marca a 
fazer fraldas reutilizáveis eu pensei – “É isto que eu vou fazer!” 

A Fluffy tem sete anos. O que mudou?

“Eu noto que há pessoas que se interessam por evitar cada vez 
mais o desperdício, e por melhorar esta faceta das suas vidas. 
Muito diferente de quando eu comecei há quase sete anos, em 
que não havia uma abertura muito grande, não havia tanta 
procura. Há cada vez mais partilha de informação, mais procura 
por alternativas e fala-se mais no assunto. E ainda bem, temos 
mesmo de começar a mudar hábitos e atitudes.”

daniela ponto final
Sem se rever na oferta de vestuário 
disponível no mercado, Daniela com a 
ajuda preciosa da sua avó Fernanda, 
costureira, foi criando e produzindo as 
suas primeiras peças de vestuário. “O 
nome veio de uma conversa e pausa para 
café durante o estágio, o filme sobre a 
marca Chanel era o tema de discussão e 
um colega também estagiário na altura 
comentou “Já viste que máximo, um dia 
dizeres, ‘isto é Daniela Duarte e ponto 
final!?’”. Na verdade, a brincadeira foi 
comigo para casa e comecei a esboçar o 
nome e logótipo da marca.”
No seu site danielapontofinal.com podes 
encontrar camisas de tons arrojados 
e descontraídas, sweats, gorros, 
acessórios... peças únicas, originais e 
feitas à mão! Sendo as camisas das séries 
limitadas DANIELA’SHIRT EDITION, o 
produto com mais procura.
  
E se muitos empreendedores passam 
horas a medir resultados e a fazer 
comparações, Daniela tem uma forma 
mais orgânica e pessoal de ver o seu 
negócio. “Nunca foi nada planeado 
ou estruturado, aliás, costumo dizer 
que sou um péssimo exemplo de 
empreendedorismo, porque mais do que 
um negócio, sempre foi tudo muito à 
base do “amor à camisola”, literalmente! 
Quando comecei a perceber que poderia 
efetivamente ser o meu trabalho, ou 

melhor, assumindo que é sim um negócio, 
o meu trabalho, aborreço-me olhar para 
a marca dessa forma, não gosto dessa 
parte de “fazer contas” de atribuir valores 
materiais ao que faço... “daniela ponto 
final” é, no fundo, um reflexo de mim 
mesma, de fazer algo que me dá imenso 
prazer, de me expressar, é daniela, ponto 
final!”

A sustentabilidade é o tema que está na 
ordem do dia, mas há dez anos não era 
assim...
“Quando comecei com a marca, 
“sustentabilidade na moda” não era um 
tema com o peso e a visibilidade que tem 
hoje. Nem eu, sinceramente, assumi essa 
etiqueta há dez anos atrás...sempre quis 
ser diferente da oferta “fast fashion”, não 
fazia sentido para mim, ser mais uma, e as 
circunstâncias da altura também fizeram 
com que o percurso fosse neste sentido, 
trabalho de atelier, pequena escala, séries 
de reprodução limitada, fornecedores 
locais, trabalhar com os restos dos 
outros, produção em casa ou pequenas 
confecções familiares, sempre foi assim... 
respeitar o tempo dos processos, saber 
o nome das pessoas que fazem parte 
deste universo, penso que o maior desafio 
assenta, sobretudo, em me manter fiel ao 
que acredito e ao que fez com que mais 
“danielas” se identificassem com o meu 
trabalho e, até hoje, quando vestem uma 
peça minha, afirmem convictamente que 
“é daniela, ponto final!”.
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28 > quebra-cabeças

SOPA DE LETRAS

verão
férias
praia
calor
banhos
mar
piscina
ler
esplanadas
bebida
fresco

PUB

https://www.winfitmc.pt
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http://www.atec.pt
http://www.externatomarquespombal.pt
http://www.externatoalvarescabral.pt


junho 2021 

maiseducativa.com

30 > quebra-cabeças

SUDOKU



junho 2021

maiseducativa.com

quebra-cabeças < 31

INST   
ÊNCIAS

http://www.iseclisboa.pt


maio 2021 

maiseducativa.com

32 > breves

http://www.ipleiria.pt

