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O mês de abril marcou o regresso ao ensino
presencial, inicialmente com os Cursos CEF,

depois com os Cursos Profissionais. 
A Escola preparou-se, seguiu todas as
recomendações da DGS, participou nas
campanhas de testagem e vacinação,

distribuiu PC's a alunos e professores. 
 

Estamos prontos! 
 

O REGRESSO

As recomendações da DGS a serem
cumpridas, até no que à lavagem

 dos equipamentos dos funcionários
 diz respeito.  



 
Apesar da ausência inicial dos alunos, 

os funcionários desdobraram-se para que tudo
estivesse preparado no regresso e muitos
desempenharam funções que não lhes são

habituais. Agradecimento especial ao senhor
António Alves, ao senhor António Luís e ao

senhor Ricardo Carvalho que levaram a cabo
 a limpeza do Museu e do Sótão (aqui na

companhia do Bravo da Paiã); para tal muito
contribuíram também a D. Ana Maria Batista 

e a D. Vitória Lopes. 
Nas estufas foram sobretudo o Senhor Alberto

Santos e a D. Ana Paula Almeida que ajudaram 
 a manter a produção viva e de boa saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

As professoras do Projeto de Hipoterapia
reciclaram e criaram um banco todo colorido. 

Vai certamente ser muito utilizado.
 

Na Biblioteca catalogaram-se arrumaram-se 
livros e outros materiais.  

 
 



A FLOR
 

Pede-se a uma criança. Desenhe uma flor! Dá-se-
lhe papel e lápis. A criança vai sentar-se no outro
canto da sala onde não há mais ninguém.
Passado algum tempo o papel está cheio de linhas.
Umas numa direção, outras noutras; umas mais
carregadas, outras mais leves; umas mais fáceis,
outras mais custosas. A criança quis tanta força
em certas linhas que o papel quase que não
resistiu.
Outras eram tão delicadas que apenas o peso do
lápis já era demais.
Depois a criança vem mostrar essas linhas às
pessoas: Uma flor!
As pessoas não acham parecidas estas linhas com
as de uma flor!
Contudo, a palavra flor andou por dentro da
criança, da cabeça para o coração e do coração
para a cabeça, à procura das linhas com que se
faz uma flor, e a criança pôs no papel algumas
dessas linhas, ou todas. Talvez as tivesse posto
fora dos seus lugares, mas, são aquelas as linhas
com que Deus faz uma flor!

O professor Nuno Gonzaga liderou o processo de entrega de PC's
 a alunos e professores.

 

 
Na Biblioteca o Autor do

Mês foi Almada Negreiros,
de que deixamos um

pequeno texto. Mais em: 
 

https://nabibliotequice.wordpress.com/
 
 



Quando os alunos
chegaram... 

 

Procederam à colheita de
favas. E que tenrinhas elas
eram.
« Destas favas, sim! 
Oh que fava! Que delícia!»

Eça de Queirós, A Cidade e as Serras
 
 

 

 
As estufas estão

a recuperar
 o seu esplendor!

 
 

 

 
Os animais receberam
mais visitas e carinho!

 
 



 

 
Retomaram-se rotinas: 

 
 
 

 

 
Limpeza de gaiolas, embelezamento dos animais, miminhos,

 visitas aos amigos, construção de ninhos...
 
 
 



 

Como somos uma
Ecoescola...  

  
Continuamos a recolher e separar resíduos: plástico, papel, eletrodomésticos,

tampinhas. A ajuda da D. Ana Rosa tem sido indispensável, garantindo
que os resíduos vão para o lugar certo e são recolhidos nas datas agendadas.

Participamos em diferentes projetos como o concurso
Separa e Ganha e  Geração Depositrão.

 
 
 

 

 

Contamos com a vossa ajuda! 
 
 
 



A Associação de
Estudantes 

Promoveu a venda de flores, para comemorar
o Dia da Mãe.

 

Os clientes ficaram satisfeitos! 
 
 



A  Associação de Estudantes: 

A chave do sucesso 
 

A chave do sucesso está na comunicação, no diálogo. 
Ao ouvir o outro é possível compreender alguma falha ou 
dificuldade. 

O propósito de um professor é ensinar.
Nada é mais gratificante que ver um aluno crescer e
formar-se sabendo que um professor fez a diferença
na vida daquela pessoa, todos nós temos aquele 
ou aquela professor(a) que nos marcou de forma positiva. 

O propósito de um aluno é aprender. 
Respeitar, ouvir, trabalhar e evoluir, este é o papel do
aluno. 
Saber que trabalhando em conjunto, com uma via de 
comunicação aberta, o sucesso está à vista. 

É isto que desejamos para o futuro dos nossos filhos. 

SUCESSO!

Da Associação de Pais,
chegou-nos o seguinte

contributo: 
Tempos de pandemia - Ensino à distância

Em tempos diferentes foram exigidas medidas de ensino também elas diferentes. As
aulas passaram a ser à distância, sem o contacto físico, sem o calor humano e
sobretudo sem o feedback imediato que existe entre professores e alunos. 

A exigência aumentou para todos com este novo desafio e nem tudo funcionou na
perfeição, contudo foram criadas respostas e de parte a parte (professores e alunos),
foram sendo ajustadas as formas de ensino e aprendizagem. 

Podemos tirar algumas conclusões; nada é garantido e todos precisamos melhorar o
desempenho para que juntos possamos criar uma comunidade escolar de sucesso,
motivada e assim formar profissionais capazes.

Os professores devem, assim, rever algumas estratégias e metodologias de ensino,
para que consigam cativar e motivar os seus alunos e assim melhorar a sua
prestação. 

Os alunos deverão levar em conta o esforço dos seus professores e trabalhar com
afinco para que os seus resultados escolares sejam nada mais que exemplares e os
objetivos cumpridos.



A  Associação de Estudantes: 

Permitam-me, desta vez, uma pequena partilha sobre um assunto que não
sendo novo é sempre um debate interessante sobre a aprendizagem. 
William Glasser, um psiquiatra americano que dedicou grande parte da sua
vida ao estudo sobre a aprendizagem, falecido em 2013, deixou-nos em
“testamento” a famosa Pirâmide de Aprendizagem que merece a nossa
atenção para mantermos um rumo adaptável aos novos tempos, aos nossos
alunos e ao nosso contexto e escola sugerindo de forma bem explicita a
diferença entre os dois métodos de aprendizagem apresentados. Fica então
para reflexão! 

MENSAGEM DO DIRETOR

Cara Comunidade Educativa,

Irei utilizar este espaço no nosso querido
Jornal Sementes para partilhar novidades,
opiniões, experiências de ensino/
aprendizagem, pensamentos e boas práticas
aproveitando esta oportunidade para mais
um ponto de contacto com todos os que
formam a nossa comunidade educativa.

 Pirâmide de Aprendizagem de William Glasser (Imagem retirada de abecedariodaeducacao.pt)
 

“A boa educação é aquela em que o professor pede para que seus alunos
pensem e se dediquem a promover um diálogo para promover a compreensão e
o crescimento dos estudantes” (William Glasser)

Ânimo e Saúde,
Tiago Gouveia



 
Coordenação: Equipa da BE
Colaboradores nesta edição: Associação de Pais
                                           Ana Paula Almeida
                                           Ana Rosa
                                           António Alves   
                                           Beatriz Almeida
                                           Cândida Ganhão         
                                           Cátia Rainho 
                                           Conceição Santos
                                           Olena Kovtun 

ATÉ À PRÓXIMA!

 
Aguardamos a vossa  colaboração em próximas edições.

 
Sigam-nos também em www.epadd-paia.pt ; 

@escolaagricoladapaiaoficial; 
nabibliotequice.wordpress.com; 

ou em https://www.facebook.com/groups/49996435187


