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DIRETORA DO AGRUPAMENTO: 
Caros amigos, 

Terminou mais um período letivo que vivemos com muita incerteza e 

muitas preocupações, mas com maior resistência e tolerância às múltiplas 

adversidades de uma pandemia que não nos dá tréguas. 

Foi pelo notável empenhamento de todos, que conseguimos ultrapassar 

mais esta fase em que as casas se confundiram com a escola e será, em 

conjunto, que avançaremos para uma nova etapa da escola onde ansiamos 

alguma normalidade e para que tal aconteça estaremos todos, diligentes e 

atentos. 

Temos que destacar e reconhecer, o extraordinário esforço e capacidade de 

adaptação que, alunos, pais, professores e demais intervenientes da 

comunidade educativa, tiveram que pôr em ação para enfrentarem a 

realidade que se impôs, sobretudo a questão das novas tecnologias. Felicito 

todos os que deram o seu contributo para que o ensino e as aprendizagens 

prosseguissem em prol de uma escola promotora da igualdade de 

oportunidades no acesso ao conhecimento e à inclusão. 

Envolvida neste espírito renovador pascal desejo-vos uma Feliz Páscoa, 

relembrando a citação que vos deixei no ano passado “…todos chamados a 

remar juntos…”, com a esperança de que, só em conjunto, percorreremos 

o caminho que ancorará a solução.  

A diretora 

Elisabete Leite– Diretora do Agrupamento de Escolas Diogo Cão 
 

 

 

 

 

   A RAZÃO…. 

 
Depois da mais recente gravação do nosso 

programa de rádio de “Mãos Dadas”, na UFM, 

em que tivemos o privilégio de conversar 

durante 50 minutos com 4 alunos do 3º CEB do 

AEDC, voltou a soar a voz da razão. Muitas 

vezes temos, como adultos, comportamentos 

antagónicos: todos achamos que devemos 

ouvir os jovens e que estes devem ser mais 

ativos na escola e na vida, mas depois quando 

opinam, ficam sujeitos ao filtro daquilo que nós 

adultos achamos melhor!!! Nada é mais 

desmotivante do que dar-lhes o “palco”, mas 

depois só se transmitir as “falas” que 

interessam… 

Sim a escola é deles, é para eles que deve ser 

pensada e organizada!! 

Sim eles têm opinião, e muito válida, sobre 

muitos assuntos que os afetam diretamente… 

Não desperdicemos esta sua vontade de 

contribuir e de participar na vida! Nem sempre 

é agradável ouvir o que têm para nos dizer, 

mas a maior parte das vezes são assertivos e 

objetivos nas suas opiniões!!  

Que não percamos o foco e possamos fazer 

esta caminhada conjunta iluminados pela força 

e energia das nossas crianças e jovens!! 

Sandra Sacoto 

AMOR NÃO É VIOLÊNCIA 
A violência no namoro não é um problema de alguns jovens ou de alguns 

relacionamentos, mas sim um problema social relevante que é muitas vezes 

desvalorizado. Tal como nas relações conjugais, também a violência nas 

relações de intimidade juvenil é um problema sério porque deixa marcas, 

sendo importante alertar para a gravidade das suas consequências. Foi este 

o objetivo principal do Webinário «Amor não é violência!», dinamizado pela 

Equipa Multidisciplinar Inovar para o Sucesso, em parceria com a 

Art’themis. 

Foi esta, também, a oportunidade de apresentar o Estudo Nacional sobre 

Violência no Namoro de 2020, que inclui a participação de 4938 jovens de 

todos os Distritos do País (Portugal continental e arquipélagos dos Açores e 

Madeira), com incidência na apresentação e análise dos dados referentes 

ao distrito de Vila Real.  

Muitos perguntarão, porque abordamos este tema, o que tem isso a ver 

com o SUCESSO ESCOLAR? 

Respondemos, primeiro, porque o problema de violência no namoro existe! 

Tendemos, muitas vezes, a negá-lo como se fossem disparates de “miúdos 

e de miúdas”! A violência em relações de namoro não se traduz num único 

episódio isolado, mas sim num padrão de comportamento que se insere 

numa dinâmica de poder e de controlo exercida, através de táticas mais ou 

menos subtis, por uma das pessoas sobre a sua namorada ou namorado.  

Segundo, porque deixa marcas e é importante alertar para a gravidade das 

suas consequências! A violência em relações de intimidade tem 

consequências imediatas ao nível nomeadamente da dor física ou da 

humilhação, mas tem também impactos a longo prazo.  

Queremos, por isso, contribuir para romper o silêncio em torno de relações 

de namoro vividas com medo e sem respeito pelos sentimentos e desejos 

da outra pessoa, alertando os pais e encarregados de educação, dando-lhe 

ferramentas que lhes permitam estar atentos e mostrar a nossa total 

disponibilidade para com eles combatermos esta problemática. 

Susana Santos 

Coordenadora da equipa multidisciplinar inovar para o sucesso 
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Pode fazer parte do projeto “EduPais num 
Minuto”. 
 
Esta é uma rúbrica da APEEAEDC, de pais 
para pais. Destina-se a dar a conhecer a 
nossa comunidade com pequenos vídeos 
exibidos no Facebook da APEAEDC. 

 

  
Envie-nos um pequeno vídeo pelo Messenger 
ou para o e-mail: apee.dcao.vr@gmail.com 
 

PROGRAMA DE RÁDIO! 
 
Quinzenalmente na Universidade FM (104.3 FM) a APEEAE realiza o 
programa “De Mãos Dadas”. 
É um programa cultural e recreativo que tem como propósito chegar à 
comunidade do distrito de Vila Real, com especial destaque à comunidade 
escolar. 
O que nos levou a tomar esta iniciativa foi o facto de a escola constituir 
um desafio para Pais, Encarregados de Educação, Alunos, Professores, 
Auxiliares e para todos que possuem uma ligação à escola ou às crianças; 
pois, quantas vezes nos questionamos (como pais, professores, etc.): "Será 
que agi bem?"/"Será esta a melhor forma de...?"/"como poderei motivar 
melhor para este tema?".  
São imensas as questões que muitas vezes nos deixam a pensar sobre as 
decisões que tomamos. 
Se a isso acrescentarmos os tempos excecionais que vivenciamos, 
concluímos que os desafios com que nos estamos e iremos debater 
proximamente serão extraordinários. 
Com este programa de rádio pretendemos abordar os temas mais 
prementes que nos preocupam em geral, bem como outros que nos 
ajudem a conhecer melhor a envolvente da Escola.  
Teremos várias vertentes que irão desde o aperfeiçoamento do 
estudo/aprendizagem, aos tempos livres, à saúde e à alimentação, até à 
simples fórmula de podermos ajudar os nossos meninos a melhorar os 
seus métodos de estudo. 
Importa-nos ainda conhecer e dar a conhecer as Escolas do Agrupamento, 
desde a Natureza onde elas se encontram implantadas, os costumes e 
tradições, mitos e lendas, histórias e curiosidades de cada local. 
Temos vindo a criar painéis de discussão convidando desde profissionais 
reconhecidos a alunos do Agrupamento, que nos permitam esclarecer e 
ajudar em relação a algumas dúvidas, por forma a promover o nosso 
enriquecimento para que possamos proporcionar o melhor para as nossas 
crianças/jovens e educandos. 
Queremos ajudar os Pais e Encarregados de Educação na longa caminhada 
que as crianças irão ter enquanto alunos. 

Por eles, por si, pela Diogo Cão, "estamos no Ar"🎤🎤 

Eurico Morais  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/bezNJ3e9D3A 
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ABRACEMOS EMOÇÕES! 
 

As crianças são feitas de emoções, são feitas de 
momentos, são feitas de histórias, são feitas de 
vivências, são feitas de sonhos, são feitas de 
intensidade, são feitas do que fizeram e não no que 
deixaram por fazer, são feitas do Aqui e do Agora, não 
se focam no amanhã, não se focam na duração das 
coisas, não se focam nas falhas, não se focam em 
ideias preconcebidas, não têm caixas limitadoras. 
Muito se tem falado, ouvido e reportado sobre as 
aprendizagens do ensino à distância, muito se tem 
procurado encontrar evidências sobre os 
conhecimentos que os nossos alunos têm ou não 
adquirido, estamos focados, uma vez mais, em 
conteúdos, estamos uma vez mais determinados em 
medir matéria, estamos mais uma vez a ser escravos 
de quantificações, estamos mais uma vez a deixar que 
as nossas crianças vivam sob o peso de quem alcançou 
uma meta, tudo isto sem medirmos as consequências 
dos danos que este caminho vai ter. Enquanto adultos 
temos o dever de proporcionar aos nossos filhos, às 
nossas crianças e aos nossos alunos, a segurança, a 
tranquilidade e o conforto emocional necessário para 
que  cresçam harmoniosamente e para que sejam 
adultos que abracem as emoções! 
Façamos do ensino à distância um ensino mais 
Próximo! 
 Se as deixarmos as Crianças vivem no “Reino 
Maravilhoso” das Emoções, porque ELAS não 
PENSAM, elas SENTEM... 
 Quando Crescer, Quero Ser Criança. 

Dinora Barros 
Instrutora de Mindfulness e Educadora 

Socioemocional 

10 DICAS PARA EDUCAR UM(A) FILHO(A) 

RESPONSÁVEL 

1 – A responsabilidade é um processo contínuo e deve ser 
conquistada passo a passo com atividades menos complexas, 
que servirão de base para as mais complexas. 

2 – Não subestime o(a) seu(sua) filho(a). 

3 – Crie oportunidades que pedem responsabilidade. Afinal, só 
se aprende a ser responsável tendo algo para se responsabilizar. 
Delegue sem medo ou dó e na medida certa. 

4 – Ensine o(a) seu(sua) filho(a) a cuidar das próprias coisas, 
como também das que são de todos. 

5 – Convoque toda a família para participar das tarefas da casa. 
Além de promover responsabilidades, comprometimento e 
desenvolver diversas competências, ajuda a criança/jovem a 
sentir-se parte importante da família. 

6 – Dialogue em família e estabeleçam juntos as regras para que 
as responsabilidades de cada um garantam o bom 
funcionamento do lar. E conversem constantemente para 
fazerem os ajustes necessários. 

7 – Valorize a cultura da confiança e invista muito nela. Vale a 
pena. Tal cultura é comum em países bem desenvolvidos, onde 
cada um sabe o seu papel, o que tem que fazer e faz sem 
necessidade de supervisão e comandos. Isto ensina-se. Porém, 
também se ensina a “funcionar” pela via da vigilância e mando, 
o que é muito prejudicial ao amplo desenvolvimento do(a) 
seu(sua) filho(a). Isto vale para as tarefas de casa também. 

8 – Elogie as atitudes que devem ser elogiadas. E ajude o(a) 
seu(sua) filho(a) a tomar consciência das atitudes que precisam 
melhorar, como também a traçar planos para que melhorem. 
Acompanhe e deixe-o(a) sentir que pode contar consigo nesta 
empreitada. 

9 – Não realize as tarefas ou atividades no lugar do(a) seu(sua) 
filho(a). Nem justifique para quem quer que seja a não 
realização da mesma. Ensine o(a) seu(sua) filho(a) a assumir as 
suas ações, tanto as que faz, quanto as que deixa de fazer. 

10 – Seja o modelo. E esteja atento(a) às suas ações, pois elas 
dirão ao(à) seu(sua) filho(a) muito mais do que qualquer palavra. 

Teresa Duarte 

 

UMA ÁRVORE, UM LIVRO, A ESCOLA – 

UM MUNDO DE MÃOS DADAS 

A APEEAEDC promoveu, em parceria com a Águas do Norte e 
a Associação de Produtores Florestais do Vale da Campeã, a 
entrega de um Livro e um Sobreiro nas Escolas do 
Agrupamento. Com a árvore pretendemos não só comemorar 
o Dia da Árvore e o Dia da Terra, mas também simbolizar o 
nosso agradecimento a todos os agentes educativos que todos 
os dias têm nas mãos "árvores em crescimento", cuidam, 
regam, dão luz aos nossos filhos. O livro, “O Senhor Ribeiro e 
o Guarda-rios”, alerta para a tão atual e necessária consciência 
sobre o uso eficiente da água, servirá também como 
momentos de exploração e conhecimento da Natureza 
promovidas dentro das Escolas.  
Não podendo neste momento haver outro tipo de 
dinamização por parte da Associação foi entregue à porta da 
Escola o referido kit (veja as fotos). Cada escola ficou desde 
logo convidada a partilhar com a Associação as dinamizações 
e atividades efetuadas neste âmbito. Agradecemos a todos a 
participação e a alegria com que fomos recebidos.  

Ana Sousa 

 

"DIZ-ME O QUE PRECISAS" 
 
Somos duas mães e amigas com um projeto destinado a ajudar 
famílias carenciadas. 
Perante a situação terrível e assustadora em que se encontra 
o mundo, o nosso país, onde muitas pessoas ficaram sem a sua 
fonte de rendimento e, consequentemente, sem forma de 
sustentar as suas famílias, tivemos a iniciativa de criar este 
projeto de forma a poder chegar a todos os que neste 
momento precisem e voltar a colocar um sorriso nos seus 
rostos, mesmo que seja por trás da máscara.  
Para que tal aconteça pedimos que se junte a nós e nos ajude!  
Podem ajudar com a doação de roupa (a partir dos 0 meses até 
adulto) e outros bens como brinquedos, produtos de higiene, 
bens alimentares... tudo o que possa ajudar outras famílias! 
Infelizmente ainda não conseguimos arranjar um espaço só 
para nós, pelo que enquanto isso não acontece estamos 
provisoriamente num edifício da junta de freguesia de 
Mondrões.   
Podem entrar em contacto connosco através da nossa página 
no Facebook "DIZ-ME O QUE PRECISAS".  
Agradecemos a todos que partilhem, para mais pessoas terem 
conhecimento deste projeto. Ajude-nos a ajudar!  

Ana Santos e Raquel Silva 

CONFAP 
 

A CONFAP exerce a sua atividade a nível nacional, 
especialmente, como parceiros das entidades que têm 
responsabilidade primeira sobre os meios e políticas que 
permitam às escolas a concretização da sua missão. Por 
isso se assume como fundamental a ligação permanente 
com as Associações de Pais e Encarregados de Educação 
(AP) e com as federações que estão nos seus territórios 
diariamente e partilham com a sua confederação a 
informação que permite que possa desenvolver de forma 
adequada a sua influência, e mesmo poder de persuasão, 
na melhoria do sistema educativo e das condições das 
escolas. Também por isso,  a preocupação  pelo 
desenvolvimento de ações de capacitação parental, pelas 
visitas às escolas e às suas comunidades educativas, pela 
preocupação de reunir com todas as classes profissionais 
que trabalham nas escolas, pela promoção de discussão 
das situações , pela participação nos órgãos com 
capacidade de intervenção no sistema educativo e social, 
como é o caso do CNE (Conselho Nacional de Educação) e 
CNPDPCJ (Comissão Nacional de Proteção das Crianças e 
Jovens), bem como pelo diálogo permanente com o ME 
(Ministério da Educação) e suas estruturas (direções gerais 
e direções escolares) 

 

Alberto Santos . 
 

 

Confederação Nacional das 

Associações de Pais 
www.confap.pt 
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EDU DICAS?! 

 

 

 

O PROJETO ADÉLIA 
 
O Projeto Adélia, cujo nome é inspirado nos pinguins de 
Adélia que têm práticas parentais colaborativas, é um 
projeto piloto de apoio à Parentalidade Positiva e à 
capacitação parental, promovido pela Comissão 
Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das 
Crianças e Jovens, com o apoio do Programa 
Operacional Inclusão Social e Emprego e 
operacionalizado pelas CPCJ a nível local. 
É composto por dois eixos principais (“Mais 
capacitação” e “Mais proteção”) e dois transversais 
(“Mais famílias positivas” e “Mais inovação social”). O 
eixo “Mais proteção” convida as CPCJ e as entidades 
locais a promoverem o desenvolvimento de planos de 
intervenção e estratégias preventivas de promoção e 
proteção dos direitos das crianças, baseadas no 
conhecimento da realidade infantojuvenil e na 
auscultação de crianças, jovens, famílias, instituições e 
entidades (ponto do projeto em que a CPCJ - Vila Real 
se encontra). 
A participação e envolvimento de todos é fundamental 
para o desenvolvimento de estratégias de intervenção 
adequadas às crianças e jovens do nosso território. 
Juntos tornaremos realidade o Projeto Adélia- Apoio à 
Parentalidade Positiva, este que é um lugar seguro, 
onde se promove a participação e a autonomia da 
criança, a sua saúde, o bem-estar social e emocional de 
acordo com as suas características e idade. 
Comissárias do Grupo de Trabalho Projeto Adélia CPCJ 
de Vila Real 
Isabel Teixeira/ Sofia Martins/Fátima Rodrigues 
Pode consultar mais informação em  
https://www.cnpdpcj.gov.pt/parentalidade-positiva 
 

 

A LENDA DO COELHO DA PÁSCOA 
 
Há muito, muito tempo na Páscoa, numa terra muito distante, havia 
uma família muito pobre. A mãe gostaria de oferecer aos seus filhos 
uma prenda de Páscoa, mas não tinha dinheiro para comprar 
brinquedos ou doces. 
A mãe pensou e pensou como poderia resolver esta situação… e teve 
a ideia de ir ao galinheiro buscar ovos, coze-os e pintou-os com cores 
e desenhos muito bonitos. Depois esconde-os no jardim. 
Desafiou os filhos a procurar surpresas no jardim… Quando as 
crianças começaram a procurar os ovos, passou pelo jardim um 
coelhinho aos saltinhos. As crianças logo afirmaram que foi o 
coelhinho que deixou os ovos coloridos. E assim nasceu o Coelho da 
Páscoa. 

 
Carina Mesquita 
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