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Alexandre Soares dos Santos:
uma vida para celebrar!

:: 	Entrevista a
António Duarte

Prof. Joaquim Azevedo . Presidente da Associação Arco Maior
O Sr. Alexandre Soares dos Santos (1934-2019) desde cedo percebeu, com
muita profundidade e verdade, o alcance do nosso trabalho. Nas boas conversas que partilhámos sobre o país e sobre a sua educação (familiar, escolar, social), falámos sobre os jovens que abandonam as escolas com 14,
15 e 16 anos ou que delas são expulsos e que se encontram na margem de
tudo, sem acesso ao emprego ou à formação, “invisíveis” nos seus bairros
pobres, tantas vezes em situações de delinquência.
No Porto, o problema era particularmente grave e no ano 2010 decidimos
agir e criar uma nova proposta socioeducativa para estes jovens. Depois do
apoio do Ministério da Educação e da Santa Casa da Misericórdia do Porto, o
Sr. Soares dos Santos decidiu, em 2015 e em consonância com a sua família,
apoiar o funcionamento quotidiano dos polos do Arco Maior. Este apoio tem
sido uma bênção para nós que, deste modo, temos podido estar focados na
educação e na pedagogia, no apoio individual a cada jovem, favorecendo a
criação de oportunidades de formação e desenvolvimento dentro de cada um.

Dedicatória do Senhor Alexandre Soares dos Santos, quando nos visitou em 25/06/2018.
“Cada vez mais tenho admiração por esta obra maravilha”

O entusiasmo com que sempre visitou o Arco Maior, o carinho com que
dialogava com os jovens, as mensagens que lhes transmitiu, o apoio que
lhes deu e as histórias de vida que decorava (uma palavra que quer dizer:
guardava no seu coração), tudo isto nos marcou muito e sempre nos deu
um alento suplementar para prosseguirmos a nossa missão.
Este não é um trabalho nada fácil para ninguém que por aqui se cruza, seja
educador ou jovem a reconstruir um projeto de vida e, por isso, todo o
apoio sincero e contínuo da sociedade ao Arco Maior é crucial. É o sinal que
a comunidade se importa com estes jovens, está atenta, não os descarta
ainda mais nem os condena, antes os quer ver integrados e a viver dignamente.
Um dia, após uma visita ao Arco Maior, telefonei-lhe a agradecer o dia que
tinha passado connosco e o seu apoio. A resposta foi: “eu é que vos agradeço a oportunidade que nos dão de fazermos tanto bem!”.
O Sr Alexandre Soares dos Santos sempre nos deixou palavras de incentivo,
de carinho e de exigência, desafiando cada jovem a aproveitar bem esta
oportunidade criada nas suas vidas. Além do apoio financeiro da família,
envolveu o Grupo Jerónimo Martins na oferta de estágios e empregos para
estes jovens, o que tem constituído uma mais-valia do projeto.
Uma jornalista perguntou-lhe, em junho de 2018: “como gostaria de ser
lembrado?”. A sua resposta diz tudo.

“Está a fazer-me uma pergunta
que, creio, nunca me fiz [pausa]. A melhor resposta é que
peguei no Jerónimo Martins,
então com 300 pessoas no comércio e duas mil na indústria,
e hoje tem na distribuição 110
mil pessoas e está a caminhar
para os 20 mil milhões em vendas. Penso que é uma herança bonita. E gosto muito, por
exemplo, da obra social. Só no
Arco Maior, no Porto, dirigido
pelo professor Joaquim Azevedo, da Universidade Católica,
são 170 crianças que tirámos da
rua, que ensinamos e ajudamos
Visita do Sr. Alexandre Soares dos Santos ao Arco Maior
a tirar o 12.º ano. Há tempos o
presidente Marcelo Rebelo de Sousa quis conhecer a obra e foi lá almoçar
– um almoço feito por eles. Depois alguns miúdos contaram-lhe as suas
experiências, como uma rapariga de 16 anos que a mãe pôs na rua aos sete.
Conheci um rapaz que me disse: “Não me pergunte quem sou nem o que
fiz, porque já fiz tudo quanto há de errado”. Arranjou-se um emprego no
Pingo Doce e o rapaz ia tão bem, tão bem... Outro dia veio ver-nos dizendo
que ia para o Luxemburgo. Porquê? “Porque a malta da droga não me larga”. E foi isso que me levou a ter uma conversa com o padre Tolentino de
Mendonça: saber como passar valores. Criamos rapazes a quem ensinamos
a ler, a ter um lugar, mas há o problema da transferência de valores. Um
dia marquei uma reunião plenária com eles [que decorreu no AE Rodrigues
de Freitas] – avisaram-me logo para não me espantar, que eram capazes de
se levantar a meio e sair – e comecei a conversa a dizer quem era, que tinha sete filhos e agora estava ali para conversar. Não houve um que saísse,
um que fosse malcriado e ainda ficámos a falar na rua. Parece-me que são
bons motivos para se ser lembrado.”
Damos graças pela sua vida e pelo compromisso que quis estabelecer entre
a sua família e os jovens do Arco Maior. Homem de fé e de convicções,
um dos raros grandes empresários portugueses realmente livre e independente dos poderes instituídos, com uma visão rara de longo prazo, o
Sr. Alexandre Soares dos Santos ficará sempre associado ao Arco Maior
pelas melhores razões, pelo amor com que nos brindou. Muito obrigado
por tanto que nos deu!
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Alunos do Arco Maior, polo 3, numa ação de voluntariado, com a Cooperativa Fruta Feia

Como se tornar bonito?
Comendo fruta feia!
Alunos da turma do 3º ciclo, com a colaboração da Professora Sílvia Ferreira

Se a sabedoria popular dita que a pressa é inimiga da perfeição, a cadeia agroalimentar revela que a perfeição é amiga do desperdício. A exigência de que todos os legumes e frutas tenham de ser “perfeitos”, em
tamanho e cor, resulta num desperdício alimentar de cerca de 30% do que é produzido pelos agricultores
europeus.
Pois é… Toneladas de frutas e legumes são devolvidas aos agricultores
por causa da cor, tamanho e formato, para não falar dos gastos desnecessários, como a água, as terras cultiváveis, a energia e o tempo de trabalho, que foram usados na sua produção.
Se é pela aparência menos bonita dos alimentos que se dá todo esse desperdício, nada melhor do que a designação Fruta Feia para um projeto que
procurasse desmontar a ideia de que os alimentos feios estão fora dos

padrões de consumo. Foi precisamente dentro deste âmbito que a cooperativa Fruta Feia entrou para o mercado nacional em novembro de 2013.
Este mercado alternativo, através do qual os produtos rejeitados pelos
supermercados são diretamente comprados aos agricultores e vendidos
aos consumidores, começou com o primeiro ponto de entrega em Lisboa
e, neste momento, a rede estende-se por 11 pontos de entrega de Norte
a Sul, com a participação de cerca de 190 agricultores e mais de 5000
consumidores. Com este mercado, evita-se semanalmente que cerca de
15 toneladas de hortifrutícolas vão parar ao lixo!
Sendo uma das delegações, em Vila Nova de Gaia (VNG), a cooperativa
Fruta Feia, utiliza as instalações do Ginásio da Associação de Escolas do
Torne e Prado, a dois passos do Arco Maior 3, alunos e professores deste
polo voluntariaram-se, no dia 5 de novembro, para uma sessão de montagem das cestas, criando-se um contacto direto com um meio de combate ao desperdício alimentar. Nesse dia, amavelmente recebidos pela
equipa da Cooperativa, pelas 14h30, alunos e professores seguiram as
orientações, para que as cestas estivessem prontas para a abertura das
portas aos consumidores. Assim, ao longo de duas horas, distribuiu-se
fruta e legumes da época pelas cestas grandes e pequenas. Terminada
a montagem de aproximadamente 300 cestas e feita a limpeza do
chão, ainda houve um momento para uma conversa informal, através
da qual alunos, professores e uma das responsáveis pela delegação, Mariana Queirós, desenvolveram alguns assuntos inerentes à cooperativa.

Montagem das cestas com fruta e legumes da época

Arco Maior

Lara Ribeiro, na montagem das cestas

Ponto de venda da fruta feia

Receção dos produtos hortifrutícolas: laranjas

Receção dos produtos hortifrutícolas: maças

A responsável, Mariana Queirós, esclareceu que a fundadora deste projeto é Isabel Soares. Tudo começou em 2012 quando Isabel Soares, que
trabalhava em Barcelona, tomou conhecimento da problemática do desperdício alimentar e, nesse mesmo ano, tendo vindo passar férias a
Portugal, pelo Natal, quis certificar-se junto de um tio seu, produtor de
pera rocha, da veracidade desse desperdício alimentar tão acentuado, por
razões estéticas. Confirmado pelo tio que cerca de 40 % da sua produção
de pera rocha tinha ido parar ao lixo nesse ano por não ter o tamanho
ideal, Isabel ficou indignada. Foi com esta preocupação pelo ambiente e
sustentabilidade que, em 2013, Isabel Soares participou, com a sua ideia
de resolver o desperdício alimentar, no concurso “FAZ – Ideias de Origem
Portuguesa”, dinamizado pela Fundação Calouste Gulbenkian em conjunto com a COTEC, Associação Empresarial para a Inovação, e dirigido a
portugueses que vivem e trabalhem fora de Portugal, para contribuir com
ideias em projetos de empreendedorismo social que constituam novas e
melhores respostas aos atuais desafios que o país enfrenta. Tendo o projeto ficado em segundo lugar, foi atribuído um prémio de 15.000€, mas
não foi o suficiente, tendo-se criado uma crowdfunding (financiamento
colaborativo) para angariar todo o dinheiro necessário e arrancar com o
projeto a 18 de novembro de 2013, em que houve a primeira entrega em
Lisboa com cerca de 100 associados e consumidores. Desde então, esse
projeto tem crescido e os agricultores têm colaborado, cumprindo com
as quantidades encomendadas pela cooperativa e com o conceito de que
fruta feia não é fruta estragada ou podre. Por sua vez, os associados,

feita a sua inscrição na página eletrónica, e havendo vaga, pagam uma
cota anual que lhes dá a oferta de um saquinho, no qual podem transportar os produtos agrícolas retirados da cesta escolhida, assumindo também
o compromisso de a recolher semanalmente ou de avisar com alguma antecedência no caso de impossibilidade. Essa rotina, para além de criar
uma relação de proximidade com o associado, torna-o parte integrante da
cooperativa contra o desperdício alimentar. Como este mercado alternativo tem uma vertente pedagógica, membros da cooperativa também se
deslocam às escolas, a pedido das mesmas, para dinamizar sessões com
atividades, adaptadas às diferentes faixas etárias, que visam sensibilizar
os jovens para esta problemática do desperdício alimentar e dos padrões
de consumo. Tudo isso, com o desejo de amplificar ao máximo as delegações - tal como manifestou veementemente Mariana Queirós, oferecendo
aos voluntários algumas cestas como reconhecimento do seu contributo.
Finalmente, chegada a hora da abertura do mercado alternativo, os consumidores entraram, formando uma fila para efetuar o pagamento e dar
baixa do levantamento da sua cesta. Perguntando a uma ou outra pessoa, de diferentes faixas etárias, o seu grau de satisfação, no que diz
respeito a este mercado alternativo. As suas respostas foram bastante
positivas,quer a sua adesão fosse mais recente ou mais antiga. Dos casos
entrevistados, todos eles tiveram conhecimento da cooperativa através
da recomendação de amigos “bonitos que já comiam fruta feia.” E, assim,
também se tornaram bonitos, pois “gente bonita come fruta feia!”.

Alunos do Arco 3, na montagem das cestas, na Fruta Feia
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Conservação e Valorização das Plantas
Aromáticas e Medicinais (PAM) através
da desidratação tradicional
Andreia Azevedo e Beatriz Souto, com a colaboração do Professor Miguel Vieira

O jardim pedagógico do Arco Maior 3 – Gaia exibe
uma interessante biodiversidade de plantas aromáticas e medicinais, que nos interessa valorizar. Estas
podem ser utilizadas para vários fins; nomeadamente no uso culinário (o alecrim, o manjericão e o
tomilho, entre outros); no uso medicinal (a hortelã-pimenta e a segurelha); no uso de infusões e tisanas
(limonete, cidreira, entre outras) e no uso da cosmética (lavanda e calêndulas).

Plantas aromáticas em processo de desidratação

Equipa da cozinha com o Chefe Manuel Pereira

Assim, aproveitando os últimos dias de calor colhemos do nosso jardim,
limonete, segurelha, lavanda, alecrim, orégãos e tomilho. Após a colheita tirámos as folhas mais pequenas dos caules e fizemos vários conjuntos das plantas recolhidas. De seguida, passámos à fase de desidratação,
utilizando processos de secagem natural tradicionais; ou seja, pendurámos os ramos das plantas de forma invertida, utilizando uma corda que
dispusemos no sótão do Arco. O sótão foi o local escolhido para este
processo de secagem das plantas, por ser um local seco, quente, com
pouca luminosidade e bem ventilado; criando assim as condições ideais
para garantir a mínima perda de cor, cheiro, sabor e substâncias ativas
presentes nas PAM.
Este processo de secagem das plantas durou cerca de três semanas.
Depois de verificarmos que estas se encontravam quebradiças, armazenamo-las em frascos de vidro, devidamente acondicionados, para evitar a
perda de aromas. No entanto, aconselhamos o uso de embalagens herméticas, que não permitem a passagem de luz e humidade, para que estas se
conservem mais tempo.
Mais, tendo em conta que o Arco privilegia um trabalho colaborativo e
interdisciplinar, a área de formação de jardinagem, articula diariamente
com a área de formação de cozinha, disponibilizando as PAM para diversos fins culinários. Pois, bem sabemos que estas, pela sua composição
nutricional, poderão ser uma excelente alternativa saudável conferindo
sabores, aromas e mais cor às nossas refeições.

Pedro Vieira, no processo de colheita

Bruna Coelho, na seleção das plantas
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A diabetes
Alunos da turma do 3º ciclo, do Arco 3, com a colaboração
do Professor João Miguel

Segundo o Relatório Anual do Observatório Nacional
da Diabetes (2015) cerca de 13% da população
portuguesa é portadora da doença.

Sabias que, desde 2007, o símbolo do Dia Mundial
da Diabetes é um circulo azul. O círculo representa a
união e é um símbolo universal de Vida e Saúde. O Azul
representa a cor do céu que une todas as nações da
Terra e é também a cor da bandeira das Nações Unidas.
O símbolo do círculo azul representa a unidade necessária da Comunidade Global para responder à ameaça
da pandemia.

Atualmente, a Diabetes é a mais comum das doenças não transmissíveis
com elevada prevalência e incidência crescente. Atinge cerca de 415 milhões de pessoas em todo o mundo e continua a aumentar em todos os
países. À nossa escala, Portugal posiciona-se entre os países europeus
que registam uma das mais elevadas taxas de prevalência da Diabetes a
qual foi estimada em 13,3% da população portuguesa, o que corresponde
a mais de um milhão de indivíduos, de acordo com os últimos dados do
Observatório Nacional da Diabetes.
Assim, desde 1991 que o dia 14 de novembro é celebrado pela Federação
Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial de Saúde, como
o dia Mundial da Diabetes. O objetivo deste dia é chamar a atenção dos
cidadãos e governantes, no sentido de travar o crescimento imparável
desta pandemia. Esta data foi escolhida por ser o aniversário de Frederick Banting, o médico que juntamente com o seu colega, Charles Best,
conduziu as experiências que levaram à descoberta da insulina em 1921.
Para celebrar este dia, estabelecemos uma parceria com a Farmácia
Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia. Assim, a Drª Elisabete Gomes e
a Drª Filipa Lascas organizaram, para os nossos alunos, uma ação de
sensibilização e de prevenção sobre esta problemática, disponibilizando
ainda um Kit rastreio da diabetes, que permitiu a medição dos níveis de
glicémia no sangue, através de uma picada no dedo. Os alunos revelaram
muito interesse em conhecer os riscos desta problemática, colocando várias questões, sendo prontamente esclarecidos.

Rastreio da diabetes com medição da glicémia

De seguida, os alunos, confecionaram com o Chefe Manuel Pereira uma
refeição saudável, tendo o cuidado de substituir alguns ingredientes por
outros considerados menos prejudiciais à nossa saúde. E, por fim, em
forma de agradecimento convidámos as colaboradoras da Farmácia da
Serra do Pilar a juntarem-se ao nosso almoço.

Visita de Estudo ao Jornal de Notícias
Alunos da turma mista (2º e 3º ciclos), do Arco 3, com a colaboração da Professora Ana Marcos

Arco Maior 3 no JN

No início do presente ano letivo, coube-nos a tarefa de organizarmos e
editarmos o jornal da Associação Arco Maior. Nesse sentido e porque trabalhamos numa aprendizagem baseada em projetos, os alunos das duas
turmas começaram por desenhar o projeto “Tintas que correm no Arco”.
Deste modo, para percebermos a organização, a estrutura e as dinâmicas próprias da construção de um jornal diário, entrámos em contacto
com a direção do jornal de Notícias (JN) para visitarmos as suas instalações. Foi assim que, no dia 13 de novembro, realizámos esta visita.
Fomos recebidos pela Drª Rita Brandão, Diretora Adjunta de Marketing
e Administração que nos orientou nas instalações do JN. A explicação
sobre a organização e dinâmicas do jornal coube ao Dr. Manuel Molinos,
Subdiretor do JN. Nesta visita ficamos a perceber como se desenvolvem

Alunos de regresso da visita ao JN

as várias fases de produção, edição e publicação de um jornal. Compreendemos, também, os princípios pelos quais se rege o jornalismo e a
importância que este tem na sociedade, bem como os meios digitais que
temos ao nosso dispor para acedermos à informação.
No final da visita foi-nos oferecido o jornal desse dia, que aproveitámos
para fazer a análise das notícias, explorando as suas secções.
Mais, de regresso ao Arco Maior e usufruindo do bom tempo que se fazia
sentir, visitámos alguns sítios de interesse turístico, como por exemplo a
estação de S. Bento, contemplando aí os azulejos que retratam alguns dos
períodos da História de Portugal.
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Percursos pós formação

Do Arco para a Vida, vários caminhos
«Um fio de tempo que liga um antes a um depois»
Antero Afonso
O Arco Maior é, como projeto, um lugar de passagem. Um fio de tempo que liga um antes a um depois, que conduz a mão que desenha um
projeto de vida, mais ou menos nítido, mais ou menos ténue, mais ou menos consistente, à dimensão de cada um. O emprego surge como um
complemento fundamental a este processo. É o trabalho que estrutura e cimenta o esboço dos projetos que com os nossos jovens traçamos.
Conhecer os passos, seguir a trilha do percurso que alguns dos jovens – que concluíram a sua formação connosco – percorreram é muito
importante, porque nos permite ajustar e reajustar as dinâmicas de formação.
A perceção destes jovens, sobre a formação e o emprego, é muito interessante. Sublinham, sobretudo, a exigência e o cumprimento de normas a que o trabalho e o emprego os obrigam e a necessidade de, na formação, haver conformidade com esse requisito. Todos valorizam a
dimensão relacional, a oportunidade e o sentimento de pertença que o Arco lhes proporcionou e, num plano muito interessante, reclamam, da
parte dos que ficam, mais respeito nas relações e maior rigor no cumprimento de regras. É, seguramente, um belíssimo indicador de que a sua
passagem pelo Arco não foi em vão.
São seis jovens que partilharam com o Hélder Malheiro os seus depoimentos, que ele recolheu e trabalhou, no seu percurso de formação
conducente à certificação do 12.º ano, de modo a chegarem até nós.

Entrevistas conduzidas por Hélder Malheiro - Formando do EFA Secundário
Na entrevista para o Jornal Arco Maior, número 4, fomos procurar saber qual o percurso pós formação de alguns alunos que obtiveram, no
projeto Arco Maior, a certificação equivalente ao 12.º ano.
O João Cardoso, o João Rocha, o Luís Cunha, o Miguel Pereira, o Pedro Sousa e o Tiago Pereira prestaram os seus depoimentos. O Hélder
Malheiro registou-os e dá-nos a conhecer aquilo que pensam.

Arranja-me um emprego
O Miguel Pereira, após ter concluído o 12º ano, encontra-se a
trabalhar na Auto Duque (Bosch
Car Service.) Não achou fácil encontrar trabalho após terminar
o curso, mas “como tinha bons
conhecimentos na área da mecânica consegui um emprego naquela
área, a trabalhar em chaparia”
O Luís Cunha continua a trabalhar no seu part-time à noite,
Miguel Pereira
“como estafeta na Telepizza”, e
tem em mente “a vontade de
continuar a estudar”, uma vez que já tinha trabalhado antes de acabar o
12º ano, mas considera este trabalho como o seu projeto futuro.
O João Rocha foi trabalhar para a Finlândia, por um período de 15 dias, e
depois de ter chegado “fui trabalhar para o Restaurante L.S.D”. Achou fácil
“arranjar trabalho, mas tenho dificuldade em acordar de manhã porque saio
tarde do trabalho.”
O Pedro Sousa foi também trabalhar para a Finlândia, através de
um convite que recebeu num almoço do Restaurante Pedagógico
do Arco Maior, depois regressou
e, atualmente, está a trabalhar
no Arco Maior, na cozinha, a fazer serviços de catering. A maior
dificuldade que sentiu quando
esteve fora “foi ter pouco tempo
para mim e estar longe da família”,
mas enquanto esteve lá “recebia
Luís Cunha
mensagens de apoio e de força dos
professores e dos colegas.”

O Tiago Pereira encontra-se a trabalhar em restauração na Foz do Douro.
Foi através de uma amiga que facilmente encontrou o emprego. A sua
maior dificuldade “é ter paciência durante o trabalho, mas “estou a ganhar
o meu próprio dinheiro e a tornar-me mais responsável.”
O João Cardoso ainda não se encontra a trabalhar, mas continua à procura. Como não tem experiência em nenhum emprego, torna-se difícil
encontrar, uma vez que na maioria dos empregos pedem experiência.

As saudades que eu já tinha
Para o Miguel Pereira, as maiores diferenças que sentiu entre o trabalho
e o estudo «foram os horários, a carga de trabalho e o salário». E, sublinha,
«a responsabilidade!»
Acerca da sua passagem pelo Arco Maior, reteve como mais positivo “poder concluir os meus estudos, mais facilmente do que no ensino normal”,
mas acha que “podia ter havido uma área especifica no 12º ano”. Conclui,
afirmando “o Arco é a nossa segunda casa.”

Hélder Malheiro e Pedro Sousa

Arco Maior

Para o Luís Cunha, a maior dificuldade consiste em “trabalhar e ao mesmo
tempo gostar do que se faz”. A grande recompensa do trabalho que desenvolve é “receber dinheiro para pagar as suas coisas.”
O João Rocha diz que há muitas
diferenças entre estudar e trabalhar “porque não tinhas nem
metade das responsabilidades que
tens quando trabalhas” e sublinha
que “Na minha profissão é o corpo
sim, mas ainda mais, o psicológico
que cansa mais.”
O João Cardoso, como ainda não
trabalha, não pode dar a sua opinião, mas pensa que” em ambos
João Rocha
os sítios temos regras a cumprir
e funções a fazer”, mas a seu ver
“a maioria das pessoas depois de
acabar os estudos quer é ingressar no mundo do trabalho, para ter a sua
independência.”
Em relação a sua passagem pelo Arco Maior, o que o João Rocha lembra
de mais positivo “foram as amizades que levo para o futuro, tanto de professores, como de alunos.” Conclui, dizendo “o Arco Maior para min foi e
sempre será a minha segunda casa, porque lá abres muitas portas, para todo
mundo, mas para quem não souber aproveitar elas fecham-se.”
O Pedro Sousa diz que o trabalho “exige uma postura mais s��������������
é�������������
ria e responsável e, nota, permite ter um salário”. Diz que, no entanto, “estudar é uma
fase preparatória para o trabalho.”
Acerca da sua passagem pelo Arco Maior, reteve de mais positivo “o apoio
que tive por parte dos professores e dos coordenadores e a experiência que
adquiri em cozinha”. Mas acha que os professores “deviam ter sido mais
rigorosos com os alunos em termos de falta de educação e de maneiras”.
Conclui dizendo “O Arco é uma família”.
Para o Tiago Pereira “o cumprimento dos horários e a responsabilidade” são
o que de mais diferente encontra entre estudar e trabalhar.

Hélder Malheiro e Tiago Pereira

Uma segunda casa, uma família
Em relação à sua passagem pelo Arco Maior, sublinha “o auxílio dos professores tanto na escola como pessoalmente”. Acha que “devia ter chegado
mais a horas e poderia não ter tido respondido tanto” durante a sua passagem. “O Arco Maior foi a melhor escolha que poderia ter feito para acabar
os estudos.”
O João Cardoso realça “a relação com os coordenadores e formandos” e
conclui, dizendo “O Arco Maior diria eu que é como se fosse uma segunda
casa e uma espécie de segunda família para quem lá estuda.”
O Luís Cunha sublinha que as pessoas dentro do projeto Arco Maior
“querem, tanto como nós, um bom
futuro para os alunos”, mas acrescenta, como sugestão, que deviam
ser um pouco “mais rigorosos com
os alunos, em termos de falta de
educação e modos de estar.”
“Para mim o Arco foi a oportunidade da minha vida, para pensar
e refletir no que realmente queria
para o meu futuro. “

João Cardoso

Formação em Malta
Ana Marcos
As Professoras Ana Marcos, Isabel Lagarto e Rosário Ribeiro, na semana
de 2 a 8 de setembro de 2019 juntaram-se a um grupo de docentes, em
Malta, numa formação para Professores. Estiveram presentes 27 participantes, oriundos de 8 países, tais como Malta, Bulgária, Croácia, Itália, Letônia, Portugal, Espanha e Turquia. Nesta formação foi discutida a
vulnerabilidade dos docentes que trabalham com jovens em risco. Que
apoios têm? Que práticas se podem desenvolver para que estes não se
sintam tão sós e que o seu trabalho não seja comprometido. É importante
que estes sejam detentores de um conhecimento mais profundo, mais
especializado que os possa orientar no seu trabalho. De facto, é fundamental: compreender que o comportamento dos jovens está direta ou
indiretamente relacionado com os processos de relação de proximidade
que se estabelece com os mesmos; mas também identificar as áreas de
apoio que os jovens precisam, para se desenvolver um trabalho mais assertivo. Assim, um dos objetivos deste curso de formação foi a promoção
de métodos e estratégias que ajudassem a gerir o stress, junto dos docentes que trabalham com jovens mais vulneráveis. Consciencializá-los e
dotá-los de ferramentas acerca dos adolescentes, foi igualmente um dos
objetivos. De uma forma mais específica, nesta semana de formação, os
Professores trabalharam sobre:
-a
 consciencialização do desgaste no trabalho, nomeadamente stress
traumático secundário (STS) e trauma vicário (TV), tanto ao nível pessoal como ao nível da comunidade;
- autoavaliação e avaliação mais profunda de situações ocupacionais;
- como manter um estilo de vida saudável diminuindo a exaustão causada
pelo trabalho;

Rosário Ribeiro, Ana Marcos e Isabel Lagarto em formação

- facultar métodos e ferramentas que ajudem a resolver problemas de
esgotamento, STS e TV e outras ferramentas que ajudem os Professores
a desenvolver um trabalho mais assertivo, junto dos jovens;
- aumentar o nível de trabalho juvenil nas organizações parceiras deste
projeto e além fronteiras;
Este intercâmbio foi extremamente produtivo, porque promoveu uma
maior valorização quer pessoal quer profissional por parte de todos agentes envolvidos, perspetivando-se ainda no futuro uma maior troca de
experiências e saberes.
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Chegada do
Arco Maior a Gaia
Luísa Fernandes
Representante do Ministério da Educação, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), Vila Nova de Gaia, Norte.

Tomei conhecimento do Projeto
Arco Maior num Encontro Regional de Educação. Este decorreu
na Escola Secundária Inês de Castro há alguns anos, quando já me
encontrava em funções na CPCJ
de Vila Nova de Gaia, Norte.
A apresentação do Projeto, que
se encontrava em fase inicial, foi
realizada pelo Professor Joaquim
Azevedo, da Universidade Católica, do Porto. Segundo o professor, o projeto destinava-se a
alunos, quase todos maiores de
idade, que se encontravam fora
do ensino há alguns anos.
O modelo tinha surgido a partir
de um Curso de Educação e Formação: a componente teórica
era lecionada pelos professores
de um Agrupamento, enquanto
a prática seria ministrada pelos
formadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Funcionava com pequenos grupos, num espaço onde os jovens
pudessem desenvolver aprendizagens educativas e significativas que não estivessem conotadas com o espaço escolar, ao
contrário do habitual.

Luísa Fernandes com os alunos do Arco 3

Durante a apresentação, tive a perceção de que o Projeto poderia ser a
resposta educativa às necessidades de alguns jovens sinalizados na Comissão, que se encontravam com grande absentismo e abandono escolar.
Apesar dos Agrupamentos de Escolas terem de desempenhar um papel
preventivo e corretivo do absentismo e abandono escolar, a oferta educativa de cursos para a conclusão do Ensino Básico era, e continua a
ser, insuficiente. Por outro lado, tínhamos conhecimento que muitos dos
nossos jovens não gostavam da Escola nem do trabalho escolar. Apresentavam dificuldades de aprendizagem e não viam perspetivas de futuro.
Apesar da maior parte deles ter consciência de que uma maior escolaridade poderia levar a um melhor desempenho profissional, não conseguiam reverter a sua situação.

A chegada do Projeto Arco Maior a Gaia, para a qual me orgulho de ter
contribuído, tem sido uma mais-valia para a cidade. Continua a ser a
resposta necessária e diferente para alguns dos nossos jovens que anualmente o integram, conferindo-lhes a escolaridade que, de outro modo,
não lhes seria acessível.

Como profissional da área da Educação numa CPCJ, é minha função estabelecer parcerias com as instituições da comunidade para reduzir os
casos de absentismo e abandono escolar. Para tal, encetei alguns contactos com o Professor Joaquim Azevedo, reuni-me com os Coordenadores
do Arco e visitei as instalações, com vista a obter todas as informações
necessárias para que o Projeto pudesse ser replicado em Vila Nova de
Gaia. Nunca senti nenhum constrangimento por parte dos elementos
envolvidos, apesar do Projeto ter nascido e ter sido implementado na
cidade do Porto.
Em momento de refeição, preparada pelos alunos

Arco Maior

Há espaço em mim
Um projeto integrador
André Alves
Iniciou-se o ano letivo no polo 2. As ações e projetos falaram mais alto
do que as palavras, expressando os valores e a forma de trabalhar no
Arco Maior. Foi uma caminhada de ideias, de encontros, de exploração e
descoberta. Bom ano letivo!

Vânia Martins
No início do ano letivo, o Arco Maior do polo 2 desenvolveu várias
atividades para receber os alunos.
Assim, realizaram-se desde a visualização de vídeos sobre o Arco Maior,
à criação de acrósticos a partir das palavras Arco Maior, um pequenoalmoço de boas vindas, visitas de estudo ao Sea Life e à Estação Litoral
da Aguda.
Realizaram-se, também, outras atividades já no final do mês de setembro
que pretendiam promover um convívio entre os alunos novos e aqueles
que já tinham frequentado o projeto. Nesse sentido, fez-se um almoço
temático “Comer à Porto”, visualização do filme “O coro” e posterior
debate, realização de uma caminhada “Entre pontes”, elaboração de
individuais para o refeitório e, no dia 26 de setembro, um piquenique
no Parque de S. Roque com atividades desportivas e um peddy-paper.
Ao longo deste tempo, os alunos elaboraram textos sobre a sua experiência
enquanto alunos do Arco Maior.

Testemunhos
Escadas do Arco Maior, Polo 2

Érica Oliveira
Vim para o Arco para fazer uma mudança na minha vida e conseguir tirar
o 9º ano. Desde que cheguei fiz várias atividades e visitas. Sobretudo,
gosto de estar na cozinha. Os professores são uma boa companhia,
porque são mais próximos de nós, têm mais tempo para nos ajudar e
acompanhar a nossa vida dentro e fora da escola.
Do que mais gosto no Arco é que, para além de ser uma escola, é uma
família com a qual partilhamos problemas e tentamos arranjar soluções.

Pejay Houwen
I’m Pejay. I came here to this school Arco 2 because I had problems in
learning, reading and writing portuguese. I love Arco 2, even though I
sometimes say
I had a lot of good times here I even remember last year when mr Andre
asked me to go to Ace help with the service.
Sometimes I had bad days and had problems with some classmates here but
i forgot them. I like arco2 #Arco4Life.*

Mara Pinto
Para ser sincera, aprendi muita coisa. Eu estava sempre com a cabeça
na lua, agora já não estou tanto, aprendi a conviver com as pessoas,
pois antes eu tripava com toda a gente e não conseguia manter um bom
ambiente. Na verdade, também cresci e já consigo ter uma perspetiva
diferente das coisas. Eu gostei que o Arco Maior 2 me abrisse as portas
com amor e carinho.
Gosto de estar aqui.
* ( Eu sou o Pejay. Vim para esta escola, Arco 2, porque tinha problemas em aprender, ler e
escrever português. Eu amo o Arco 2, mesmo que às vezes diga o contrário. Eu tive muitos
bons momentos, aqui, até me lembro do ano passado, quando o professor André me pediu
para ir para o Ace (Escola de Artes e do Teatro do Bolhão, Porto) para ajudar com o serviço.
Tive alguns dias maus, aqui, porque tive problemas com alguns colegas, mas já esqueci. Eu
gosto do Arco2 # Arco4Life.)

Receção aos novos alunos
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Testemunhos
Tomás Leite (3.º ano)

Visita dos alunos do Arco Maior, polo 2, à Escola Básica do Sol

MaiorGusto
Castanhas, lendas e manto

No dia 11 de novembro, eu,
Tomás, e a “minha” Escola do
Sol fomos fazer uma atividade à
Escola do Arco Maior.
Nesse dia fizemos vários jogos,
como o jogo dos matraquilhos, o
jogo da lata, o Jogo do tabuleiro,
origamis e ouvimos histórias. O
jogo de que mais gostei foi o dos
matrecos.
O lanche foi pão com queijo e
fiambre, bolachas, leite com chocolate e sumo. Eu gostei muito.
Eu gostaria de repetir a ida ao
Arco Maior, porque adorei as
atividades que fizemos e porque
gostei muito da maneira como
nos receberam.

Vânia Martins
Eu adorei trabalhar com os meninos da Escola do Sol, são muito
trabalhadores, concentrados, obedientes e respeitadores.
Espero que tenhamos mais atividades com estes alunos.

Miguel Mesquita (3.º ano)

No dia 11 de novembro, no MaiorGusto, os alunos do polo 2 do Arco Maior
receberam calorosamente os da Escola Básica do Sol para festejarem o
dia de S. Martinho. Todos, grandes e pequenos, pareciam conhecer-se há
muito tempo e de forma alegre e espontânea partilharam experiências
que muito enriqueceram o dia de cada um de nós.

No dia 11, fui à Escola do Arco festejar o magusto. Do que mais gostei foi
do jogo da lata.
Gostei muito do lanche, havia pão com fiambre e queijo, bolachas de
chocolate, sumo de laranja e também chocolate quente.
Gostava muito de um dia poder repetir.
Queria agradecer a todas as pessoas do Arco Maior por todas as coisas
que organizaram e por terem sido espetaculares.
Nós fomos ao Arco porque eles tinham vindo cá ler a lenda do S. Martinho.

Érica Oliveira e Diogo Lopes

Diogo Lopes

Rosário Ribeiro

No passado dia 17 de outubro, os alunos da turma 1, do Arco Maior, polo 2,
foram à Escola Básica do Sol ler a lenda de S. Martinho, durante o período
da manhã, e pintar com os meninos do primeiro ciclo (3º e 4º anos) e do
pré-escolar. Os referidos meninos mostraram-se muito atentos à leitura
e alegres com a presença dos alunos do Arco.
A manhã foi muito divertida e uma nova experiência para todos. As
crianças tinham boas ideias para desenhar, foram atenciosas e carinhosas.
No intervalo, foram todos jogar à bola e, de seguida, continuaram com os
desenhos, de livre vontade. Desenharam cavalos, o S. Martinho, o manto,
mas também os pais, campos de futebol, arco-íris e as mãos uns dos
outros.

Luís Gomes
No dia 11 de novembro de 2019, realizou-se no Arco Maior polo 2 uma
atividade chamada MaiorGusto.
Os alunos do Arco Maior receberam crianças da Escola Básica do Sol e
fizeram várias atividades e jogos com elas.
Os alunos da Escola do Sol também puderam dar asas à sua criatividade,
pois desenharam uma árvore, na qual colocaram castanhas em origami
com palavras escolhidas pelos alunos do Arco.
Finalizou-se a manhã com uma pequena representação a partir da lenda
de S. Martinho e com um rap inventado por alunos do Arco e cantado pela
aluna Érica. A reportagem fotográfica foi feita pelo Pejay.

Gostei de participar nesta atividade. Foi uma nova experiência. Gostei
muito de estar com os meninos da Escola do Sol. Diverti-me muito. Eram
trabalhadores e simpáticos. Gostava de voltar a repetir esta ideia.

Doriana Melo (3.º ano)
No dia 14 de outubro, os alunos do Arco Maior vieram à nossa escola ler a
lenda de S. Martinho e ajudaram-nos a pintar algo dentro do tema. Gostei
muito de os voltar a encontrar e desta vez fomos nós que os visitámos.
Fiz novas amizades. Foi um dia inesquecível com muito carinho e alegria
no Arco Maior.
E gostaria de repetir todos os jogos e atividades praticados naquele dia,
principalmente pintar.

Luís Gomes
Eu gostei de realizar esta atividade. Achei-a divertida, porque a escola
estava mais cheia e animada, achei que as crianças gostaram de interagir
connosco. Foram lidas algumas histórias pela Mara, para além disso ela
tocou piano e houve outros jogos, como o jogo da glória e do galo.

Raquel Fernandes (4.º ano)
Ontem (11.11.2019), fomos até à escola Arco Maior. É muito divertida e
os jogos também foram. Os meus preferidos foram o jogo da glória e o
jogo do galo. Eu não consegui ganhar o jogo do galo, mas não faz mal. Eu
gosto é de me divertir e não só de ganhar. Também gostei dos lanches,
porque eram muito bons. Adorei ver a Mara a tocar piano e a ler. Achei
interessante o jogo de atirar a bola e ver as latas caírem. A escola era
grande e tinha um belo jardim. Mas do que eu não gostei foi de ir embora,
pois a escola era muito divertida e alegre.

Arco Maior

Porto legends _ Alfândega
do Porto
Lendas do Porto
Cristiana Freitas
No dia 6 de novembro de 2019, os alunos do Arco Maior, polo 2,
deslocaram-se a pé até às instalações do museu da Alfândega do Porto,
onde foram conhecer algumas lendas relacionadas com a identidade desta
cidade invicta. Esta atividade estava inserida no projeto MaiorGusto com
o projeto MaiorGusto e pretendia dar a conhecer outras lendas, além da
trabalhada com os alunos do primeiro ciclo (a lenda de S. Martinho). Foi
uma exposição fora do comum, porque os guias começaram por entregar
uns auscultadores aos visitantes, para serem utilizados durante a sessão.
Entretanto, foram narradas, em voz off, algumas lendas acerca desta
cidade, que eram projetadas através de imensas imagens. Enquanto os
alunos observavam as imagens, colocavam os auscultadores e ouviam a
voz de um narrador a falar sobre estes temas diversos. Todos os alunos
foram unânimes em considerar esta experiência como nova e bastante
enriquecedora.

Vista ao Porto Legends

Animações multimédia

Porto Legends
Cristiana Freitas
On the 6 th november 2019 the students of Arco Maior pólo 2 school went
to the Alfândega museum. They went to an exibition about Porto Legends.
It was an unsual exibition. While ten stories where listened, the students
could see several images about the legends.
Everyone considered that it was a new and interesting experience.*

Animações multimédia

*N
 o dia 6 de novembro de 2019, os alunos da escola Arco Maior ,polo 2, foram ao Museu da
Alfândega visitar uma exposição sobre o “Porto Legends”. Foi uma exposição pouco comum,
pois enquanto ouvíamos dez histórias, podíamos ver várias imagens sobre as lendas. Todos
consideraram que foi uma experiência nova e interessante.
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O Arco, em
ERASMUS +, na
República Checa

Testemunhos
Cláudia Teixeira
“O que mais gostei foi viajar
de avião. Também gostei de conhecer terras diferentes como
Praga e de visitar museus como
o Campo de Concentração. Melhorei muito o conhecimento da
língua Inglesa.”

Jorge Costa

Visita ao cemitério do Campo
de Concentração de Terezin

“A minha experiência na República Checa foi muito boa. Eu gosto
de participar nestes projetos porque conheço pessoas e sítios novos. O
que mais adorei na viagem foi o castelo de Praga e a escola de Kromeriz.”

Rui Silva
“Nesta viagem gostei de andar de avião, foi a minha primeira vez e gostei
de conhecer Praga. O que mais me emocionou foi o Campo de Concentração – Terezin”

Fernando Alves
“Nesta viagem gostei de conhecer as raparigas da República Checa e da
Itália e andar de avião”

Arco Maior, polo 4, em Praga

Professoras Teresa Diogo, Isabel Perestrelo e Mabilde Melo
3 horas da manhã do dia 3 novembro... Chegada ao Aeroporto... muito
sono, muitos receios dos caloiros nestas andanças, mas muita vontade
de participar nesta aventura.
Apresentação do Projeto Arco Maior

A nossa delegação era composta pelos alunos Jorge Costa, Rui Silva,
Fernando Alves e Cláudia Teixeira e pelas professoras Isabel Perestrelo,
Mabilde Melo e Teresa Diogo.
Chegámos ao nosso destino, já noite dentro, a Kromeriz, na República
Checa, primeiro impacto... conhecer as famílias de acolhimento.
A semana foi dividida em 2 partes, a primeira decorreu na escola onde os
alunos apresentaram os trabalhos que tinham preparado para levar, sob
o tema: O que é único do meu País.
Os nossos alunos escolheram 3 ícones de Portugal: A Filigrana, O Galo de
Barcelos e os Pasteis de Belém.
Nestes dias tivemos um almoço internacional confecionado por todas as
delegações onde cada escola escolheu uma iguaria que a representasse,
nós confecionamos um fantástico Bacalhau à Brás.

Alunos do Arco 4, na confeção de um almoço

Depois de 3 dias agitados na escola partimos em visita de estudo para
Terezin- Campo de Concentração, a cerca de 40 Km de Praga, uma visita
cheia de emoção e de muitas interrogações sobre a capacidade de resiliência humana e simultaneamente da sua malvadez.
Terminámos a semana em Praga, onde visitámos os principais pontos turísticos e tivemos a oportunidade de visitar uma associação de proteção
aos sem abrigos ajudando-os na sua reinserção social.
A despedida foi um momento para marcar mais um encontro ERASMUS
que terá lugar em março 2020 na nossa terra – O PORTO.

Apresentação do produto final

Arco Maior

Arte Maior
no espaço Q
Hélder Malheiro - Formando do EFA Secundário

O Espaço Q / QuadraSoltas, localizado na rua
Miguel Bombarda, no Porto, acolheu, entre 14 e 21
de dezembro, uma exposição de obras de arte, dos
alunos do Arco Maior.
Assim, antes da inauguração fiz uma entrevista
à coordenadora Isabel Lagarto, para obter mais
informação sobre esta exposição. No âmbito do
meu trabalho, no Estudo da Comunicação, tive o
privilégio de organizar esta entrevista.

Cartaz da exposição

Entrevista à coordenadora
Isabel Lagarto – polo 1
H.M. – Professora Isabel, explique-nos o que vai ser exposto na galeria?
I.L. – Na galeria QuadraSoltas vão ser expostas várias obras de arte, feitas
pelos alunos do Arco Maior, em escultura (barro e gesso), em pintura e em
fotografia.
H.M. – Quais foram os alunos que trabalharam para esta exposição?
I.L. – Os autores das v���������������������������������������������������
á��������������������������������������������������
rias obras foram formandos do ensino básico, especialmente a Nair Medina, que foi responsável pela maioria das obras.
H.M. – Quanto tempo demoraram a fazer as obras?
I.L. – As obras para a exposição começaram a ser feitas a 8 de outubro deste
ano. O tempo de duração foi muito variável, em função do tipo de obra e dos
formandos envolvidos. Algumas peças já tinham sido construídas e, pela sua
qualidade também integram a exposição.

Isabel Lagarto: a arte de trabalhar o barro

H.M. – Quais foram as maiores dificuldades que sentiram no desenvolvimento das obras?
I.L. – As maiores dificuldades foram de ordem técnica, como trabalhar com
o barro, e de envolvimento com os alunos, que não se queriam sujar com o
barro (riso).
H.M. – Quais são os principais temas das obras expostas?
I.L. – São temas associados ao projeto que temos em desenvolvimento “Perguntei por mim, quis saber de nós” que trabalhou a identidade. Paralelamente foram também trabalhados temas livres.
H.M. – Vão pôr à venda algumas das obras feitas?
I.L. – Sim, as obras vão estar à venda durante a exposição. O produto de
venda reverte, naturalmente, para os autores.
H.M. – Muito obrigado pela sua disponibilidade. Acho que os nossos leitores vão apreciar esta iniciativa. Parabéns.

Nair Capelo
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Do Carvalhido ao Bonfim,
a V. N. Gaia e ao Infante
Alunos da turma 1 ( 2º ciclo), polo 4
No âmbito do projeto” O que sei sobre o Arco”, desenvolvido pela turma 1,
do Arco do Carvalhido, um grupo de alunos visitou os três polos do projeto durante o mês de outubro, com o objetivo de ficarem a conhecer os
diferentes polos do Arco.
O grupo de visitantes, alunos, Professor de Educação Física, Mário Rodrigues e Técnica de Intervenção Local, Vera Silva, deslocaram-se de autocarro ou metro, consoante o Arco que iam visitar. Estas visitas fizeram-se
durante três semanas, às terças, à tarde, nas aulas de Educação Física e
que permitiram aos envolvidos ficarem a conhecer os diferentes espaços
e que constatassem as diferenças entre os Arcos, relativamente às regras
e às disciplinas práticas.
Os alunos consideraram estas visitas muito “fixes”, uma oportunidade
de conhecer novas pessoas e espaços e também de perceberem melhor o
projeto “Arco Maior”.

Polo 4 visita o polo 1

Beatriz Souto e Michael Pereira do Arco 3, recebem os alunos do Arco 4

No final do projeto, os alunos construíram um exercício de palavras cruzadas
que refletem os conhecimentos adquiridos nesta viagem sobre o Arco Maior.
Fica o desafio para completarem este mesmo exercício.

SOLUÇÕES
1. bonfim 2. carvalhido 3. realização 4. cozinha 5. maior 6. amor 7. auto-estima 8. gaia 9. compromisso 10. infante
11. aluno 12. paz 13. irresponsabilidade 14. arco 15. oportunidade 16. jovens 17. experiência 18. comunidade
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Alunos do Arco 4, no Coffee Break

Os primeiros
passos...
Professoras Paula Martins e Susana Silva
Mesa do pequeno almoço saudável

A turma 2 (3º ciclo), do Arco Maior 4, deu os “primeiros passos” na temática dos serviços articulados entre as disciplinas de Cozinha e Serviço de
Mesa e Bar.
Guarneceram o fecho do projeto “Eu Proponho…”, no dia 10 de outubro, com
um Coffee Break no ambiente exterior, as iguarias e as bebidas preparadas
pelos mesmos fizeram as delícias de todos que participaram nas eleições.

No dia 17 de outubro – Dia da Alimentação Saudável, confecionaram um
pequeno-almoço saudável para toda a comunidade escolar.

Rafael Ferreira
“O que gostei mais de fazer foram os sumos coloridos”

Gustavo Silva
“Gostei de confecionar os mini éclairs porque são saborosos e rápidos de
fazer. Gostava que esta atividade se repetisse.”

E o Halloween também não passou despercebido, o lanche da manhã e o
almoço foram planeados ao pormenor, a decoração, o menu e as bebidas
servidas criaram reações próprias do dia.

Decoração da sala para o Halloween
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Arco Maior

Entrevista a António Duarte
Diretor do Agrupamento de Escolas D. Pedro I
Hélder Sousa e Miguel Santos, com a colaboração da Professora Sílvia Ferreira

8 de novembro: dia reservado para um encontro entre os alunos do Arco Maior 3 e o Diretor do Agrupamento
de Escolas D. Pedro I.
No Papel de jornalistas, os alunos orientam uma conversa-convívio que culminou num delicioso almoço, orientado pelo chefe Manuel Pereira.
Hélder: Bom dia, Senhor Diretor! Como se tornou Diretor do
Agrupamento D. Pedro I e o que o incentivou a ocupar tal cargo?
Diretor: Foi um bichinho que há muito eu já sentia enquanto assessor
numa equipa diretiva, em Moimenta da Beira. No trabalho diário com
os restantes elementos da equipa, fui percebendo como trabalhar, gerir
e orientar Professores, alunos e funcionários. Para ocupar o cargo de
Diretor fiz uma formação na área da Gestão e Administração Escolar na
Universidade Católica, em Viseu. Foi a partir de 2008 que efetivamente
comecei a exercer as funções de diretor, depois de ter concorrido a um
concurso público e de ter apresentado uma proposta de trabalho, que foi
apreciada e avaliada por um júri.
Miguel: Qual é o seu maior desafio enquanto diretor deste agrupamento?
Diretor: O meu maior desafio enquanto diretor é essencialmente contribuir para que os alunos sejam felizes. É muito importante que a escola
crie oportunidades para que todos tenham sucesso. A meu ver a escola
tem de ser para todos e cada vez mais inclusiva. Traçar caminhos de sucesso, delinear estratégias e planear atividades para que todos os alunos
se sintam plenamente incluídos. Este sim, é o grande desafio de qualquer
diretor.
Hélder: Há quantos anos este agrupamento coopera com o Arco
Maior 3?
Diretor: Seguramente há quatro anos. Momento em que fomos convidados pelo Professor Joaquim Azevedo, mentor deste projeto, e pela
Universidade Católica para desenvolvermos um trabalho colaborativo.
Miguel: O projeto Arco Maior tem superado as suas expectativas?
Diretor: Muito! Do testemunho que tenho colhido, quer dos técnicos
especializados e professores quer dos alunos do projeto Arco Maior 3,
tem sido para mim surpreendente. Surpreendente porque tenho sentido
que este projeto é para os alunos uma segunda oportunidade, aquela que
a escola antes não lhes deu. E por isso, o que tenho a dizer aos alunos que
por aqui têm passado é que me sinto muito orgulhoso e satisfeito com o
compromisso que assumiram com o Arco.

Hélder: Então, considera que o Arco Maior 3, em colaboração com o
seu agrupamento, tem dado uma resposta socioeducativa positiva
aos seus alunos?
Diretor: Sem dúvida! Mais do que educativa, tem sido uma escola de um
valor acrescentado a nível de humanidade. Os professores e formadores
do Arco Maior em colaboração com a TIL1, têm desenvolvido um excelente trabalho; pois todos os dias desenvolvem uma pedagogia diferenciada,
de grande proximidade e de afeto convosco. Aqui têm a oportunidade de
recomeçar e de traçar um novo projeto de vida. Aproveitem bem esta
oportunidade.

1

Diretor do Agrupamento em entrevista, no Arco 3

Miguel: Sabendo que o projeto Arco Maior surge da necessidade de
recuperar jovens excluídos do sistema de educação e formação, o
que gostaria de ver melhorado no agrupamento de escolas D. Pedro
I ou na escola pública?
Diretor: Entendo que a escola pública tem de estar preparada para acolher todos os alunos, respeitando as diferenças e o caminho de cada um.
Muito se tem falado em diversificar, flexibilizar e articular, mas na verdade isso nem sempre acontece na prática. Damos conta que pelo caminho
muitos alunos vão ficando para trás.
Penso que, enquanto tivermos turmas com um número excessivo de
alunos; programas muito extensos e disciplinas teóricas que não vão de
encontro aos interesses e motivações dos jovens, dificilmente os conseguimos motivar para a aprendizagem. Acredito que o ensino numa dimensão experiencial, laboratorial, mais prática, onde o aluno possa testar os
seus conhecimentos, fará com que esta seja mais atrativa e corresponda
melhor aos objetivos de uma escola verdadeiramente inclusiva e melhor
preparada para os desafios que a sociedade, hoje em dia enfrenta.
O projeto Arco Maior é um excelente exemplo e a meu ver deveria ser
alargado a todas as escolas. Parabéns pelo trabalho que aqui desenvolvem.
Miguel: Que conselhos gostaria de deixar aos alunos do Arco Maior 3?
Diretor: O conselho que vos deixo é o seguinte: Acreditem sempre que
são capazes, pois se acreditarmos, veemente, nas nossas capacidades,
trabalharmos e lutarmos pelos nossos sonhos, seremos pessoas mais felizes e bem sucedidas. Agarrem bem esta oportunidade que o Arco vos dá
e não a desperdicem.
Alunos: Muito obrigado pela sua presença e pelas suas palavras.
Diretor: Obrigado! Eu é que vos agradeço.
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