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Arco Maior

A palavra
mais singela
que conheço
Antero Afonso

1. Antes de era uma vez
A ameaça do esquecimento é um motivo demasiado poderoso que me
impele a dar início à minha prosa.
Alerto-vos para o facto de que as escolhas que faço possam revelar mais
sobre a minha personalidade do que sobre o que aconteceu e, dessa
forma, estar a criar uma fantasia que, com a força das minhas convicções,
eu transforme em realidade.
Deixo-vos este retângulo, esta janela, esta fotografia, para que vejam o
meu pensamento.
Espero que a sombra que encobre as minhas palavras permita libertar a
luz que lhes dá sentido.

2. Era uma vez
Corria calma uma tarde de sexta-feira, perdida no ano de 2011. Atendi o
telemóvel e a voz conhecida do professor Joaquim Azevedo inquiriu-me:
-O
 lá - disse, e disparou a pergunta - Queres fazer parte de um projeto
para incluir, socialmente, jovens em situação de abandono escolar?
Fiquei parado, surpreendido e confuso.
-D
 entro de 48 horas e antes que o sol se ponha, dou-te a resposta –
Respondi, aliviado, pensando no tempo que tinha para pensar.
O prazo para decidir termina hoje às 18 horas – redarguiu ele. E, aproveitando o meu silêncio, acrescentou – Se concordares, podemos avançar
com o teu nome e, na segunda-feira, se decidires desistir, eu aceito.
Empurrado desta arte para o projeto, ainda não tive oportunidade para
lhe responder, até hoje, se aceitava o desafio. Porém, hoje, quase dez
anos depois, posso escrever-lhe, com toda a convicção que habita na minha alma: Sim, aceito, podes contar comigo.

3. Conclusão
Agora que penso nisso, a razão que me fez dizer que sim foram vocês,
todos aqueles que se cruzaram comigo neste caminhar conjunto, que me
encheram de alegria por ter decidido ser professor, que partilharam dúvidas e interrogações, que se iludiram nas certezas, ainda que quase sempre
precárias, que acenderam as lareiras no olhar, que inventaram percursos,
que desenharam novas formas de ensinar e de aprender, que ousaram
abandonar todos os velhos do Restelo, que alimentaram a possibilidade

Professor-coordenador Antero Afonso

da diferença, que elevaram à categoria de mágicos todos os números de
um a nove e todas as combinações que eles permitem, que gritaram de
raiva e de desespero, que rejubilaram de alegria, que abençoaram e amaldiçoaram o dia em que, que choraram e que riram. Construímos cascatas
e festejamos o Halloween, criamos os verbos que nos permitiram cozinhar e as palavras que semeamos nos nossos quintais, os números com
que compusemos as músicas, a vertigem dos brindes na mesa e no bar, os
projetos que deram sentido a tantas coisas sem sentido e, sobretudo, porque assistimos à transformação da água em vinho, das rosas em pão, das
margens em centro. Foi a festa do conhecimento e do reconhecimento, do
ser e do fazer, do ter e do dar, do possuir e do ceder, do criar e do amar.
Há uma força imensa que se ouve no marulhar das ondas, no ciciar do
vento, na imensa quietude das areias do deserto, na erupção dos vulcões,
no desencadear dos sismos, nas forças ocultas da natureza que faz acreditar que cada jovem que chega ao Arco Maior transporta em si a imensa
capacidade de se converter no milagre da libertação.
Agradeço-vos por isso, com a palavra mais singela que conheço:
obrigado!

Arco Maior

MO M E N TO S
Quando nos pediram para eleger “momentos” que tivéssemos vivido no Arco, no tempo que por aqui andamos,
ficamos parados a pensar, quais os que poderiam ser mais ou menos marcantes para os alunos? Para os professores?
Vividos internamente ou no exterior? Sós ou acompanhados? Finalmente escolhemos os que, pelo contexto de partilha
com outros jovens e professores, enriqueceram o nosso saber e nos deram novas perspetivas de vida.

Almoço com o Presidente
da República
Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa

Com o professor Joaquim Azevedo

Caríssimas amigas e caríssimos amigos.
Queria, antes de mais, penso que estão todos de acordo, dar uma palavra
especial àqueles que começaram por tornar possível este Arco Maior.
Vocês são excecionais!
Convívio com alunos do Arco Maior

Vocês nem têm ideia de como são excecionais, porque há quem tenha a
sorte de nascer, começar a viver no lado com mais sol, o sol quando bate
numa rua é raro que haja sol de modo igual nos dois lados da rua, há prédios, há sítios onde há sombra, onde há sol, depois muda, vai mudando
ao longo do dia, mas há ruas e passeios onde nunca há sol, só há sombra.
De facto, há pessoas que nascem com oportunidades que outros não têm.
Eu digo isso à vontade porque nasci no lado de ter tido oportunidades. Eu
dou muito valor àqueles que chegaram ainda mais longe do que eu cheguei, tendo nascido do lado da rua onde havia sombra, onde não havia sol.
Tiveram de fazer escolhas e às vezes fizeram uma vez, duas vezes, três
vezes, uma vez deu certo, uma ou outra não deu, houve altos e baixos.
Eu vou sabendo disso porque tenho acompanhado de muito perto os sem
abrigo, os mais jovens e os menos jovens que andam nas ruas. Cada caso
é um caso, mas há um momento em que a pessoa diz: eu vou dar-me uma
nova oportunidade. E aí aparece alguém que ajuda com essa nova oportunidade, pois há quem queira uma oportunidade e não se tenha cruzado
com quem o ajudasse. Vocês cruzaram-se, cruzaram-se porque também
quiseram cruzar-se.
Agora não deitem fora... Aproveitem! Aproveitem o Arco Maior, aproveitem que estão a estudar, aproveitem estas professoras e professores,
aproveitem aquilo que estão a construir todos os dias.
Excerto selecionado pelos alunos do Arco, polo 2, do discurso proferido pelo
Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, no dia 22 de setembro de
2017, na visita feita ao Arco Maior.

Marcelo Rebelo de Sousa provando a sopa do almoço
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Almoço com
sotaque inglês,
no polo 4
Paula Martins e Teresa Diogo AM4
Em janeiro de 2020, recebemos visitas, não gente desconhecida, mas
amigos vindos de longe – Inglaterra.
Uma delegação do College of Launceston, escola parceira de projetos
ERASMUS+, constituída pelos professores Phil Machin, Steve Pidgeon e
três alunos veio passar o dia no Arco 4, numa jornada de trabalho colaborativo entre professores e alunos.
Ambas as equipas tinham como objetivo final a elaboração de um almoço
cuja ementa (já estudada nas diversas disciplinas) foi elaborada com pratos de ambos os países, confecionada pelos alunos e sob a supervisão dos
respetivos professores, Paula Martins e Steven Pidgeon.

Equipa de cozinha

Para completar o almoço, foram servidos alguns aperitivos elaborados
pelos alunos com a colaboração da professora Susana Silva.
Os trabalhos decorreram em franca camaradagem, como é possível verificar pelos registos fotográficos, levando a que cada um pudesse melhorar as suas competências sociais, linguísticas e técnicas.
Ficou um até breve, “queremos repetir” disseram os alunos e dizem os
professores.

E da Casa que há Da minha janela
dentro de nós
eu vejo
André Alves AM2

Érica Oliveira AM2

No dia 11 de março de 2020, como medida de contenção contra o Covid-19,
fechamos as portas físicas do Arco.
Num repente tudo mudou, a rotina virou saudade, o habitual tornou-se recordação, houve a necessidade de nos
adaptarmos.
Seguiram-se os primeiros dias em casa.
E, de imediato, decidimos abrir portas,
ainda que virtualmente. Como sempre,
no Arco, a porta tinha de ser larga e estar aberta de par em par. Respiramos
fundo, criámos novos projetos, imersos
numa nova realidade. Valorizámos o estar em casa no projeto “A casa que há
dentro de nós”.
Da Minha Janela Vejo

Da minha janela eu vejo pessoas, árvores, carros, animais,
o céu, liberdade, amor, carinho, maldade, mágoas, orgulho, falsidade, medo, coragem, perigo, racismo, pobreza,
fome, violência, paciência, sofrimento, alegria, força, carácter, criatividade, sonhos, vontade, dedicação, vitórias,
otimismo, transparência, mudança, sucesso, solidariedade, silêncio, criação, expectativa, evolução, segurança, fé,
críticas, união, paixão, emoção, prosperidade, harmonia,
igualdade, alívio, culpa, vergonha, desafios, valores, inovação, afinidade, cultura, liderança, tradições, superação,
qualidade, gratidão.
Dividir.
Empatia, justiça, convivência, ação, combate, epidemias,
comportamentos, alinhamento, equilíbrio, realidade, inteligência, nacionalidades, jogos, músicas, negócios,
doenças, preocupações, desespero, machismo, géneros,
dominância, distância, regras, discussões, assédio, abordagens, polícia, ambulância, pouco. Muito pouco.

Aprender a
ser barista
José Moreno e Susana Silva AM4
Com o Turismo em crescente na cidade do Porto e como muitos dos alunos se sentem impelidos a trabalhar em bares ou restaurantes, resolvemos proporcionar-lhes um workshop sobre a temática “Ser Barista”,
com quem é especialista e está no terreno e que muito generosamente se
disponibilizou para a sua dinamização, o Chefe Bruno Neves. Esta jornada foi partilhada com os nossos colegas, professores e alunos dos outros
Arcos. Foi uma manhã de descobertas e experiências novas que, esperamos, possam vir a ser um incentivo para ajudar na empregabilidade dos
nossos jovens.
Ficou a promessa de mais Workshops sobre outras temáticas.
Alunos do Arco Maior 4 em formação com o chefe Bruno Neves
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TEST E M U N HOS
“… primeiro estranha-se,
mas depois entranha-se…”
Mário Rodrigues
O ano letivo 2019/2020 foi muito mais do que apenas mais um ano letivo.
Foi em setembro de 2019 que conheci o projeto Arco Maior e que iniciei
uma aventura que ficará para sempre na minha memória no Arco Maior
4 (Carvalhido). O receio inicial foi grande, assim como as dificuldades
encontradas nas primeiras aulas… como seria este grupo de adolescentes
com necessidade de serem inseridos num projeto diferente… com certeza não eram as mesmas dos outros adolescentes!

Lembro-me perfeitamente das primeiras palavras que me disseram sobre
o Arco Maior
“… primeiro estranha-se, mas depois entranha-se…” e, apesar da minha
desconfiança inicial, aquelas palavras não podiam estar mais certas!
Como já referi, as dificuldades encontradas foram muitas, os desafios
constantes, mas a equipa de coordenação, Teresa Diogo e José Moreno,
assim como a TIL, Vera Silva, foram sempre inexcedíveis no acompanhamento e apoio a todas as atividades letivas e não letivas desenvolvidas.
Durante todo o ano letivo, senti que fazia parte de uma verdadeira equipa, que tinha sempre como objetivo fazer o melhor pelos alunos e fazer
com que eles fossem melhores a cada dia que passava…
E mesmo com todas as dificuldades provocadas por uma pandemia, elas
foram ultrapassadas e transformadas em oportunidades de fazer as coisas de forma diferente, mas com o mesmo objetivo, o melhor para os
alunos!
O Arco foi uma experiência de que nunca me esquecerei, por tudo o que
me proporcionou e ensinou! Até sempre e obrigado por tudo!

Professor Mário Rodrigues em visita de estudo

Todos nós somos um
poço de possibilidades
Isabel Perestrelo AM4
Considero que a minha passagem pelo Arco Maior foi uma das maiores
e melhores experiências que a vida me proporcionou, como professora e
como ser humano.
Costumo dizer que ser professor é ter a pretensão de contribuir para
que alguém seja melhor ou evolua no sentido da sua realização pessoal e
social. É acreditar no outro e que todos nós somos um poço de possibilidades, de boas possibilidades. É acreditar na mudança e que a nossa ação
pode fazer a diferença. O Arco, para mim, foi um “espaço” de excelência
para a prática dessa pretendida mudança, para essa revolução pessoal.
Qualquer professor se alegra com a evolução positiva dos seus alunos,
no Arco essa satisfação é muito maior, muito mais gratificante porque é
fruto de um processo longo e difícil. O desafio é enorme, a conquista é
maior. O que parece impossível acontece!
Encontrei no Arco Maior um trabalho de equipa fantástico de entreajuda,
de troca de ideias, de renovação e criatividade ilimitada (o limite era o
céu!) em que resiliência, paciência e generosidade caminharam juntas.
Nunca me senti só no Arco, entregue a mim mesma, senti sempre que
fazia parte de uma equipa e que só através dessa ação conjunta é que se
poderia alcançar a mudança desejada nos alunos.

Professora Isabel Perestrelo

Trabalhar no Arco significou um excelente treino de abertura do coração
e da mente ao outro, de estar disponível para ouvir com atenção, mesmo
aquilo que os alunos não nos dizem, de ver para além da aparência, dos
gestos, das falas (por vezes tão pouco amistáveis) o ser humano que existe em cada aluno, escondido por circunstâncias de vida nada favoráveis.
Aprendi a dar tempo ao tempo longo da verdadeira mudança, a encarar
as “derrotas” como etapas naturais de um processo maior, vivi o desapego do sucesso imediato.
Ser professora no Arco fez crescer em mim o que tenho de melhor como
profissional e como pessoa, aprendi muito mais do que o que ensinei,
aprendi com todos, professores, técnicos e alunos. Tudo isto num ambiente em que imperava a alegria, a boa disposição e a boa mesa!
Sou-vos eternamente grata.
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Senti que nunca estava sozinha
Fabiana Sousa AM2
Antes da minha chegada ao Arco, eu frequentava a escola Escultor António Fernandes de Sá, em Oliveira do Douro. Andava no 8ºano e já tinha
três retenções, sobretudo porque faltava às aulas, porque as considerava
aborrecidas. Como não me estava a adaptar muito bem, decidi escolher
outra escola e a que despertou mais o meu interesse foi o Arco Maior.
E porque estive a pesquisar e achei muito interessante o facto de todos
serem atenciosos, se ajudarem uns aos outros, terem mais liberdade de
expressão, senti que me ia adaptar bastante bem e, ainda, fazer um percurso melhor.
Quando cheguei ao Arco Maior, tive uma boa adaptação, porque senti que
nunca estava sozinha, estabelecendo uma boa relação com todos. O Arco
Maior possibilita mais disciplinas práticas, tais como cozinha, fotografia
e jardinagem. Além disso, temos a oportunidade de conversar com a psicóloga ou com os coordenadores, quando sentimos necessidade. Neste
momento, já me sinto mais responsável, autónoma e capaz de realizar
as tarefas que me são propostas. Devo, ainda, referir que já não falto às
aulas e gosto de estar neste ambiente entre amigos.
O Arco permitiu-me sonhar o meu futuro com novos horizontes. Penso
continuar os estudos e terminar o 12ª ano numa área que goste, mas que
ainda não escolhi.

Fabiana Sausa

A realidade é que
gosto destes jovens
Sandra Ribeiro AM3
A 16 de outubro de 2016 iniciei uma nova etapa na minha vida profissional, quando arrancou o Arco Maior 3, Gaia. Não pedi para fazer parte
desta equipa, pois não conhecia o projeto. Não sabia que tipo de alunos
ia encontrar. Lembro-me da primeira aula como se fosse hoje. Eram doze
rapazes sentados em cadeiras que formavam um “u”, sem secretária, em
instalações provisórias. Lembro-me que levei uns jogos para tentar cativá-los na primeira aula. Eram muito diferentes dos alunos que tinha conhecido até então. E alguns tinham experiências de vida que nunca imaginei
que um jovem pudesse ter. Após algumas semanas a trabalhar conceitos
básicos de matemática, percebi que os alunos precisavam acima de tudo
de falar, de desabafar, de partilhar as suas experiências. Depois, talvez,
aprendessem alguns conteúdos. Isso para mim foi difícil, confesso! Sou
professora e, claro, gosto de ensinar matemática, mas no Arco isso teve
de ficar para segundo, terceiro ou quarto lugar. Já passaram quatro anos,
desde então, e já muitos alunos passaram por esta casa. Não foi fácil o
trajeto até aqui. Houve altos e baixos. Houve alturas em que quis desistir,
deixar o Arco e ter apenas turmas ditas normais! Mas o que é a normalidade? A normalidade passou a ser a realidade. E a realidade é quando um
aluno nos diz que quer mudar de vida; que quer isto e aquilo. É quando
um aluno nos diz que tem projetos para o futuro; quando nos ouve e pede
a nossa opinião. A realidade é quando chegamos ao Arco e um aluno nos
abraça e fica feliz por nos ver. A realidade é que gosto destes jovens.
Todos diferentes, mas todos iguais no coração. Todos a precisar de uma
palavra de afeto, de incentivo, de coragem e, sobretudo, todos a precisar
que acreditem neles. E eles são capazes de tanto! A todos eles desejo que
encontrem o seu caminho e que mostrem o que de melhor têm. Aos meus
colegas desejo que continuem a acreditar nestes jovens.
Que continuemos a fazer a diferença na vida de alguém, sempre!
Professora Sandra Ribeiro

Arco Maior

Aqui não nos
sentimos sós
Alberto Paulo AM3
Quando em 2018 integrei o projeto Arco Maior, confesso que senti alguma ansiedade, pelo facto de não conhecer bem a realidade dos alunos
acolhidos pelo projeto; contudo quando me apresentei fui muito bem
recebido pelos coordenadores e todos os professores que integram a
equipa pedagógica. Fiquei surpreendido pela gestão e organização do
projeto, pois percebi que este permitia uma grande flexibilidade ao nível
do currículo. Para mim, dar aulas de Educação Física no Arco Maior é
todos os dias um grande desafio, pois é necessário adaptar os conteúdos
às necessidades reais destes jovens. O Arco é uma grande família, onde
encontro afeto e um apoio incondicional. Há uma grande proximidade
com os alunos, pois existe um ambiente familiar, onde todos dão um
pouco de si. Se há escola, onde se verifica uma verdadeira dimensão
pedagógica diferenciada, é o Arco Maior, pois focamo-nos nos fatores
potenciadores e não nos que condicionam o sucesso educativo do aluno.
É, sem dúvida, um novo paradigma que nos coloca eternamente no papel
de alunos. Aqui não nos sentimos sós. Sinto que todos os dias cresço um
pouco pessoal e profissionalmente.

Aula de Educação Física com o professor Alberto Paulo

A janela aberta
Elisabete Coelho AM1

Falar sobre a minha experiência no Arco Maior é falar de um outro modo
de ser, estar e ensinar.
Foram cinco anos intensos, gratificantes e de mudança interior. Foi um
romper com todos os meus conceitos, teorias e ideias formatadas sobre
o processo educativo.
Ao fim de alguns anos de serviço, deparei-me com uma realidade diferente, dura e desigual, a realidade dos jovens do Arco Maior.
A questão impõe-se: de que realidade falamos? Falamos da realidade de
jovens “anónimos”, sem qualificações, sem escolaridade mínima, sem
ambições e com o futuro comprometido. E o Arco Maior passou a representar a saída para a falta de esperança e de ambição. Este projeto maior
personifica, assim, a inclusão, a janela aberta para outros conhecimentos, novas expectativas e oportunidades que devem ser para todos. Por
isso é que falamos de uma linguagem diferente no ato de ensinar, pois
ser professor, neste contexto, é ter tempo de ouvir, é ter tempo de suscitar a curiosidade, de recuar, de falhar e tentar de novo e, acima de tudo,
compreender e aceitar com humildade as contrariedades e dificuldades.
Percebi, embora não tenha sido de imediato, que o mais importante não
era ensinar determinada regra gramatical ou identificar o recurso expressivo de um verso ou expressão. Percebi, com o tempo, que o mais importante era despertar nos jovens a necessidade da mudança, fazê-los
acreditar que era possível aspirar a um emprego melhor e a uma vida sem
horizontes limitados. Percebi que o mais importante era trabalhar a questão da confiança, da autonomia e dos valores para a vida. Era necessário
motivar estes jovens a vir todos os dias à “escola” e isto implicava tempo
para estabelecer laços mais profundos. Nunca foi fácil, nem sempre foi
possível estabelecer esses laços com todos, mas o lema era não desistir
nem vacilar. O caminho passava pela consciência de nos tornarmos melhores como seres humanos e trabalharmos a questão da cidadania res-

ponsável. A partir daqui o desafio de ensinar conteúdos relacionados com
o Português, nos diferentes domínios, teria o caminho mais facilitado. Foi
extremamente enriquecedor, embora difícil, trabalhar a escrita, nomeadamente a prosa narrativa e a poesia em verso com estes jovens. Ter a
liberdade de escolher textos diferentes e de acordo com o seu universo de
identificação não tem paralelo. Ter o fator tempo para ler e refletir sobre
determinado pensamento foi compensador. A este propósito, não posso
deixar de sublinhar a importância do trabalho de projeto, a metodologia
que permitiu que todos os professores trabalhassem em torno do mesmo
objetivo, articulando e aplicando os conteúdos das diferentes áreas curriculares. Foi das experiências mais bonitas que eu tive. Os jovens envolviam-se com mais entusiasmo e eu aprendi muito. Compreendi que era
possível ensinar e transmitir conhecimento de um modo mais integrador
e prático. Foi exigente, trabalhoso, mas muito aliciante.
Por último, tenho de mencionar, claro, os colegas e os pilares deste projeto exigente. Aos colegas com quem trabalhei, deixo uma mensagem
saudosa de alegria, pois a união entre todos foi constante e o apoio foi
fundamental.
À Isabel e ao Antero, os tais pilares fundamentais, não há palavras para
exprimir o meu agradecimento pelo muito que eu aprendi e pelo afeto
que se construiu. A mudança que se operou em mim tornou-me mais
consciente e atenta ao outro. O outro que é o aluno com todas as suas
especificidades e a precisar de tempo para atender às suas necessidades.
Ao professor Joaquim Azevedo, deixo também uma palavra de agradecimento pela determinação, coragem, visão pedagógica e humanista da
Educação.
Considero que me tornei melhor profissional com esta experiência, pois
passei a “olhar” a sala de aula e os diferentes rostos de uma maneira mais
próxima e humana.
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VISITAS
Programa ERASMUS +
no Arco 4
Teresa Diogo AM4
Estamos de malas feitas para viajar, malas cheias de ansiedade, curio
sidade e receio, mas com uma enorme vontade de vivenciar aventuras
fora de casa num país distante – Roménia, foi a primeira mobilidade do
programa ERASMUS+ no Arco 4.
Foi o arranque de um projeto ERASMUS+ que tem permitido visitar outras
terras, vivenciar outras culturas, partilhar saberes e sabores. Saímos para
a Croácia, Sardenha, Roménia, Républica Checa. Visitamos, entre outras,
as cidades de Oradea, Budapeste, Daruvar, Zagreb, Praga, Roma, Olbia,
Cagliari. Viajamos de autocarro, avião, comboio e barco.
Conhecemos o Brijuni National Park Croácia), o Campo de Concentração
de Terezin (Républica Checa), Barumini: Sardegna, Nuraghe Su Nuraxi
(Sardenha) e Pestera Ursilor (Roménia).
As nossas malas regressaram cheias de amigos, recordações e memórias
que ficarão para sempre e que nos ajudam a melhor compreender o que
nos rodeia. Esperamos poder dar continuidade a este projeto quando formos mais “livres”.
Fica aqui também o depoimento de um aluno que participou neste projeto.

Arco Maior 4 em Praga

Rui Silva AM4
“A minha experiência no projeto Erasmus foi incrível, foi a melhor experiência da minha vida. Gostei imenso, conheci um país novo, a Républica
Checa, com muita gente interessante e desenvolvi o meu inglês. Andei
pela primeira vez de avião, conheci uma família muito humilde e simpática que me acolheu, durante alguns dias. Conheci uma escola nova na
República Checa e visitamos Praga, a capital do país. Adorei conhecer o
campo de concentração Terezin, é arrepiante.”

Alunos do polo 2 navegam entre as
pontes do Douro
Rafael Silva AM2
No dia 11 de março de 2020, os alunos do Arco Maior, polo 2, realizaram
uma visita de estudo, saíram da escola às 09:10 e foram a pé até ao Parque
das Camélias, terminal rodoviário, onde chegaram às 09:30. Tiveram de
esperar pela camioneta que chegou às 09:45 e que os levou à Marina da
Afurada. À chegada foram recebidos por um profissional que os guiou
até ao barco. Iniciou-se o passeio no barco de recreio, conhecido como
catamarã, fazendo um dos percursos mais típicos do Porto, o das seis
pontes, no rio Douro, onde foi possível admirar a arquitetura das pontes,
as paisagens do Douro e algumas das vinhas de onde é proveniente o
vinho do Porto.

Arco Maior 2 explorando o rio Douro

Arco 1 visita França
Júlio Cunha AM1
A visita de estudo a França, Paris, foi uma das melhores experiências da
minha vida, foi mais um dos sonhos que o Arco me ajudou a concretizar.
Fui muito bem acompanhado pela minha “segunda mãe” e pela Catarina.
Sabia que íamos integrar um grupo da Profitecla, com mais alguns colegas de Barcelos, que não conhecíamos, mas que acabamos por conhecer no aeroporto. À primeira vista, eram todos impecáveis! Chegamos a
França e já íamos falando com eles, alguns dos quais nunca tinham saído
numa viagem assim, sem os pais, e então eu já estava a ver a festa que ia
ser… e foi, logo na primeira noite, uma festa em que toda a gente entrou
na brincadeira, até eu que estava doente e de cama. Foi uma animação,

a «stora» Isabel sempre na brincadeira connosco, os alunos da Profitecla
nunca tinham curtido tanto, tal foi a animação. Na manhã seguinte, todos
os hóspedes do hotel e os funcionários olhavam para nós, um pouco curiosos por verem um grupo tão divertido, mas como não entendiam a nossa
língua, perguntavam qual a nossa origem.
Foi divertido. Os colegas da Profitecla e os professores eram “altamente”
e aprenderam bastante. Eu é que fiquei mesmo doente, mas, ainda assim,
aproveitei o convívio ao máximo!

Arco Maior

Arco Maior 1 visita Paris

Do que gostei mais foi visitar a Torre Eiffel, porque era um lugar onde eu
queria ir já há muito tempo. Também gostei muito do passeio de barco.
Fora do programa previsto, fomos ver uma exposição de automóveis, uma
exposição ao ar livre, junto ao rio. Nunca vi tantos carros clássicos, de
coleção, uma coisa espetacular.

Arco Maior 1 visita Paris

Foi uma viagem fantástica, foi pena ser poucos dias e ter ficado doente,
mas adorei a experiência e repetia-a tantas vezes quantas fosse possível.
No regresso, quando vínhamos para o aeroporto, na saída de Paris, apanhámos muito trânsito, chegámos atrasados ao aeroporto e aí tivemos de
dar uma grande corrida e quase não conseguíamos chegar antes das portas
fecharem.

Adorei ainda a visita ao Museu de Louvre.
Fomos também visitar uma exposição de Cozinha. Foi impecável, fiquei
bastante impressionado com tanta qualidade e com tanta diversidade, quer
a nível de salgados quer de pastelaria. Tivemos possibilidade de provar
tudo o que há de melhor e de falar com os chefes de cozinha, alguns bem
conhecidos a nível internacional. Tirei algumas fotografias com alguns deles, que ainda hoje guardo.

A viagem no avião também teve alguma animação, pois a Catarina entrou
em pânico e eu e a professora tivemos que a acalmar e distrair com algumas histórias animadas.
Na chegada ao Porto, no aeroporto, foi tempo de despedida do pessoal de
Barcelos, com quem fizemos amizade, alguns dos quais ainda hoje vou
acompanhando no Facebook.

Arco 3, na praia do Areinho
Turma de 3.º ciclo AM3
No âmbito do projeto nada se perde
tudo se transforma: Toca-te! desperdício zero, às dez horas e trinta minutos, do dia 4 de novembro de 2020,
a turma PIEF do 3º ciclo do Arco
Maior 3 de Gaia realizou uma ação de
educação ambiental que culminou na
limpeza da praia do Areinho, em Oliveira do Douro, no concelho de Vila
Nova de Gaia.

e foi assim que a aventura começou, entre muito lixo e muita habilidade
manual que o espantalho deixou de ser, apenas, imaginário para passar
aos poucos a ganhar forma. No final todos ficaram satisfeitos com a sua
obra reciclável e até lhe deram um nome bastante engraçado, chamaram-lhe “MARIA MARTELO”. Hoje, o espantalho vive na nossa horta/ jardim,
esperando que seja demasiado intimidador para que a passarada não se
aproxime e assim resguardar as nossas colheitas.
Ficou o gosto pela experiência e os alunos, Ana Pereira, João Peixoto,
Daniela e Nuno, sugeriram que deveríamos repetir este tipo de atividade.

Esta atividade teve como objetivo
identificar os resíduos mais frequentes na praia, bem como a sua origem,
os impactos e a forma de os reduzir.

Espantalho “Maria Martelo”

Os alunos mostraram-se empenhados e bastante motivados na realização desta atividade, ficando sensibilizados para este problema que é
urgente resolver.

Cada ano que passa aproximadamente 10 milhões de toneladas de lixo
acabam nos mares e oceanos do nosso planeta. Os plásticos, e muito em
especial os resíduos de embalagens de plástico, como garrafas de bebidas
e sacos não reutilizáveis, são de longe o principal tipo de detrito encontrado no ambiente marinho. E a lista continua: redes de pesca estragadas,
cordas, pensos higiénicos, tampões, cotonetes, preservativos, pontas de
cigarro, isqueiros descartáveis, etc.
Ao chegar ao Arco Maior os alunos tudo fizeram para dar nova vida ao
lixo recolhido e começaram por arranjar garrafões de plásticos e todo o
material necessário para dar início à sua obra e, claro, à sua imaginação…

Recolha de lixo na praia do Areinho
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Arco 4 visita Jardim
Zoológico de Lisboa
José Moreno, Paula Martins e Teresa Diogo AM4
Mês de Junho 2018, fim de um ano letivo, fim do nosso primeiro ano letivo no Arco como professores e coordenadores e lá vamos nós em visita
de Estudo para Lisboa mais concretamente ao Jardim Zoológico.

Na hora do lanche, quando foram presenteados com um gelado, estavam
felizes e, entre eles, comentavam a sorte por lhes terem proporcionado
aquele dia, aquela viagem, aquele momento.

Porquê o jardim Zoológico? Foi um desejo manifestado pelos alunos! Interessante pensamos nós, mas será que vão mesmo gostar?

Ouvimos em surdina “Devem gostar mesmo de nós, até nos oferecem
gelados!”

A viagem foi marcada com saída às 9:00 horas, o piquenique tinha sido
preparado com cuidado pelos alunos e professores, muito variado e apetitoso. O ambiente no autocarro era de grande entusiasmo, os alunos iam
bem-dispostos e cheios de curiosidade, embora um pouco impacientes
pelo percurso da viagem ser longo, daí que ficámos a conhecer todas as
Estações de Serviço até Lisboa! O momento do almoço fez-se antes da
chegada ao Jardim Zoológico com muita impaciência, mas garantindo que
o apetite ficasse saciado.

No regresso ao Porto, a viagem teve outras tantas paragens quanto a ida.
Foi um dia diferente, mas acima de tudo foi a concretização de um sonho
dos nossos alunos e isso é inesquecível.

Chegámos! A satisfação estampou no rosto de cada um e sentimos que
estavam ansiosos por partir à descoberta do espaço, no entanto sempre
com um olho em nós não fossemos partir sem eles (pensariam eles).
Um dos momentos mais esperados, para alguns, foi o espetáculo dos golfinhos, para outros, foi a volta de teleférico de onde foi possível ver das
alturas todo espaço com a sua vegetação e animais, enquanto a adrenalina corria pelo corpo numa explosão de alegria.
A observação dos animais nos seus diversos espaços foi outro momento
vivido com muito entusiasmo. De salientar a admiração de alguns quando
observaram que o comportamento dos chimpanzés era muito semelhante
ao dos humanos.

Arco Maior 4 visita Jardim Zoológico

Arco 2 descobre a Serra da Estrela
André Alves AM2

tilhámos refeições, histórias e brincadeiras, ao final do dia era tempo de
preencher os diários de viagem.

Dia 6 de março de 2018, depois de semanas de preparação e atividades,
era hora de partir, o destino era a Serra da Estrela, a viagem era o culminar de mais um projeto pedagógico no Arco Maior.

O dia seguinte acordou solarengo, o contraste entre o sol e a neve criava
um ambiente mágico que a todos marcou. Nesse dia, alguns alunos e formadores dirigiram-se a Manteigas, onde iriam confecionar o almoço, outro grupo partiu à descoberta: do Covão da Ametade, do Vale Glaciário do
Zêzere e do centro interpretativo da Serra da Estrela. Ao final da manhã,
voltámos a juntar o grupo, fizemos uma apresentação sobre o Arco Maior,
seguiram-se momentos de convívio com os alunos da EB de Manteigas.

Rumámos a Seia, onde almoçámos e conhecemos
as instalações da Escola
Profissional da Serra da
Estrela. Seguimos para S.
Romão, junto às margens
do rio Alva, conhecemos
o Museu da Eletricidade,
onde percebemos a serra
e água como fonte de produção de energia.
Entretanto chegavam notícias de um grande nevão,
não era possível ir à Torre,
onde tínhamos encontro
Arco Maior 2 visita a Serra da Estrela
marcado com o GIPS da
GNR, alter
ámos o nosso
roteiro, dirigimo-nos à Pousada da Serra da Estrela, nas Penhas Douradas,
fizemos uma paragem e todos puderam brincar e contemplar, em alguns
casos pela primeira vez, a neve.
Chegámos ao nosso abrigo, localizado nas Penhas da Saúde, a neve, que
caía abundantemente obrigou-nos a estar recolhidos. Convivemos, par-

Retemperados pela refeição e pelo convívio, subimos então à Torre, pudemos usufruir da neve numa tarde de incansável brincadeira. Regressámos
então ao hotel, onde nos preparámos para descer, novamente, até Manteigas, para o jantar. Esta refeição foi marcada pela alarmante notícia de
que teríamos de fazer um desvio de 50 km, devido à queda de neve, e de
que corríamos o risco de não conseguir regressar à Pousada. Apressamo-nos e subimos a Serra já debaixo de um intenso nevão. Quando chegámos, fomos recompensados por um cenário maravilhoso, tudo era um
imenso manto branco, rapidamente a escadaria do hotel se transformou
numa divertida pista de ski. O dia findou em comunhão entre todos durante a ceia, enquanto eram preenchidos os diários de bordo.
No último dia dedicamo-nos, inicialmente, ao desporto: houve aula de ski
e passeio de BTT no Ski parque do Sameiro. Depois do almoço dirigimo-nos a Belmonte, onde, animadamente, visitámos o castelo e as pitorescas ruas da localidade.
Da viagem ficam as experiências vividas, os conhecimentos adquiridos,
os momentos marcantes, o contacto com a natureza, mas, acima de tudo,
um espírito de pertença e união entre todos.

Arco Maior
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PRÁTICAS EDUCATIVAS
Restaurante Pedagógico:
em busca de uma pedagogia
centrada na ação
Antero Afonso AM1

Nos primórdios do Arco, andávamos à procura! O desafio era claro – integrar jovens em rutura com a escola –,
mas as soluções eram incógnitas – de que forma abrir o caminho das aprendizagens para os nossos jovens?

Arco Maior em almoço com juízes

Colocámos as nossas fragilidades ao serviço da superação e pusemos os
sentidos alerta, todos os sentidos! E descobrimos aquele lugar inóspito,
lugar de encontro das coisas proibidas por onde se escapavam os fumos
de todos os vícios e de todas as dependências, bem perto de nós, a pedir
criatividade e urgência. Vislumbrámos a possibilidade de fazer nascer
ali o ato educativo, integrador, redentor e transformador. Mais do que
compreender aquela realidade era necessário transformá-la. E deitámos
mãos à obra: medir o espaço, determinar as áreas, calcular os perímetros, fazer conversões, comprar a tinta, mobilizar os jovens, destruir
para construir, colocando a destruição ao serviço da aprendizagem e a
construção ao serviço da cidadania. Explorámos a dimensão cívica do
trabalho, sem distinção de género, sem barreiras etárias, sem interdições
de estatuto. E já tínhamos os jovens mobilizados e alguns conteúdos de
áreas disciplinares a serem estudados!

e o sentir, o tema e o problema, a prestação e a retribuição, o cozinhar
e o aprimorar, as noções e as proporções, as vestimentas e as ferramen
tas, a prestação de contas sempre prontas, as tecnologias, o cálculo, a
redação, a opinião, a receção, a apresentação, o ser e o servir, o sorrir, o
saber ser, o prazer. Os conteúdos disciplinares e os temas de cada refeição eram unha com carne e giravam uns em torno dos outros. Assim se
cumpria o programa, gerindo-o. Para que os conteúdos coubessem criámos a diversidade temática (Preto e Branco; Outono, Naquele tempo,
A sétima arte; As cores e os sabores; Do Ocidente ao Oriente; Delícias da
Primavera; Máscaras e Carnaval; O Zodíaco e o Espaço Sideral; Música e
Silêncio; Venho da Terra Assombrada; Solidariedade; Amigo é coisa pra
se guardar; Halloween, entre alguns outros). E os conteúdos que não «cabiam» eram abordados de outra forma, complementando estas dinâmicas
de aprendizagem.

E construímos um espaço novo, que batizámos com o nome atrevido de
«restaurante pedagógico».

Como os amores na adolescência fomos furiosos, desabridos, indómitos
e destemidos, em busca da felicidade. Com muitas fragilidades, como é
próprio do ser humano que quer vencer os desafios com que se depara,
foi um projeto que nos colocou na rota da Aprendizagem baseada em
Projetos.

E fizemos convergir novos conteúdos das áreas disciplinares num novo
propósito, ao serviço da planificação, da execução e da animação de almoços pedagógicos, com convidados externos ao quotidiano do Arco
Maior: os textos com os pretextos, os temas e os poemas, a decoração e a
apresentação, a tradução com erudição, a ementa que alimenta, o servir

No princípio era assim, o Verbo!
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A sala de projeto,
um espaço de
fazer
Isabel Lagarto AM1

Aprende-se melhor fazendo
Piaget

No Arco Maior, temos vindo a dar importância à inovação na forma de ensinar, na forma de preparar os jovens, de um modo geral, para o mercado
de trabalho e para o futuro. O investimento faz-se a pensar na formação
dos alunos, preparando-os para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho, considerando os diferentes contextos de proveniência,
os interesses e as necessidades de cada um. Tendo como dado adquirido
que os jovens, quando chegam ao Arco, já possuem uma “bagagem” e
conhecimentos que conquistaram na sua vivência fora da escola, faz todo
o sentido analisar os seus conhecimentos, incentivá-los naquilo em que
eles são bons, no que fazem bem e primar o que gostam de fazer, valorizando assim o tesouro que cada um traz dentro de si.
Como alternativa às aulas tradicionais, no Arco, procuramos fortalecer
uma ação pedagógica centrada em projetos, individuais ou coletivos, na
Aprendizagem baseada em Projetos (AbP), articulando as diferentes atividades curriculares e conferindo-lhes intencionalidade educativa.
Para concretizar cada projeto e para dar forma à arte de criar foi concebida, em 2018, «a sala de projetos» e um ano mais tarde fez-se a sala de
“exposições temporárias de trabalhos”. Estes dois espaços resultaram de
um grande investimento e envolvimento de formandos e formadores. Em
conjunto com os formandos foi possível conceber um lugar que fomenta
a cultura «de fazer». Considerado como um laboratório de experiências,
um espaço oficinal onde concorrem diferentes artes desde o desenho à
cerâmica, dos têxteis à carpintaria, da pintura à recuperação e à transformação de artefactos. Um espaço onde é dada especial atenção aos prin-

Sala de projetos

cípios que fundamentam o seu uso, onde os utilizadores se devem sentir
protagonistas dos seus processos de aprendizagem e devem utilizar as
ferramentas e os materiais para resolver, de forma criativa e inovadora,
problemas mais ou menos complexos.
A sala de projeto é uma sala de inspiração, onde mais importante que ter
máquinas e tecnologia de última geração, é ter um espaço que empodere
os «artistas» para que possam desenvolver competências e saberes. São
experiências únicas! Para que as interações aconteçam, o professor deve
colocar-se num papel de auxiliar, de guia, de catalisador ou de facilitador,
promovendo o protagonismo e a autonomia dos estudantes, colocando-os
no centro do processo de aprendizagem, valorizando o percurso - ou seja,
o processo de aprender a aprender.
Aprender com os erros e trabalhar para superá-los, além de aperfeiçoar o
projeto, cria no aluno uma experiência de envolvimento e de desenvolvimento pessoal. A sala de projeto é assim um lugar especial com um ambiente especial, possibilitando fazer sentir, a qualquer um, a capacidade
de construir quase qualquer coisa com as próprias mãos. Segundo Piaget,
aprende-se melhor fazendo, e nós acreditamos que se aprende ainda melhor quando se gosta, quando se pensa e conversa sobre o que se faz.

A Aprendizagem
baseada em Projetos
Teresa Diogo e José Moreno AM4
Num projeto, é importante que o desafio inicial consiga agarrar os alunos para a sua concretização, levando-os à busca do conhecimento, foi o
que aconteceu no nosso projeto denominado: Uma Rua da Minha Cidade,
a Avenida de França. O objetivo final: Planificar à escala a Avenida de
França resultado foi fantástico, mas mais incrível foi a imensidade de
informação que foi recolhida e trabalhada pelas diversas disciplinas:
Matemática – Escalas; Ciências Sociais – Toponímia das ruas laterais
e levantamento da atividade empresarial ao longo da avenida; Homem
Ambiente – Flora plantada ao longo da Avenida; Multimédia – Tratamento fotográfico das fotografias obtidas nas saídas de campo; Português –
Tratamento de texto com a legendagem das fotografias.
Para além de que as saídas de campo permitiram conversas longas, partilha de confidências, agora sim ponto de partida para novos projetos que
a todos envolveram.

Projeto “Avenida de França”

Arco Maior

Criar, Ler e Publicar com
o Book Creator Online
Miguel Vieira AM3
Uma das consequências da pandemia foi ter criado a necessidade de uma
rápida adaptação das metodologias de ensino presencial para o ensino
à distância. No Arco Maior 3, Gaia, adotámos como plataforma LMS o
Google Classroom, no qual é possível integrar inúmeras aplicações para
os mais variados fins educacionais.
De entre as mais impactantes, experimentámos, com muito sucesso,
a ferramenta Book Creator na sua versão gratuita online. Esta aplicação, muito intuitiva e simples de usar, permite a criação de livros digitais multimédia sobre qualquer assunto e para qualquer nível de ensino.
Mesmo os mais tecnofóbicos serão capazes de a usar, combinando texto,
áudio, vídeo, desenhos, fotografias e ainda incluir muitos outros materiais de outras apps (App Smashing), tais como, Google Maps, vídeos do
YouTube, PDF’s, folhas de cálculo.
O Book Creator pode trazer a criatividade para a sala de aula (virtual ou
presencial), envolver na criação os mais relutantes a escrever, e permitir
que os alunos demonstrem as suas aprendizagens. Alunos e professores
podem criar jornais, livros de histórias ou poesia, portefólios digitais,
relatórios científicos, livros de banda desenhada, entre outras ideias. O
poder desta ferramenta reside na sua simplicidade e reduzida curva de

aprendizagem, ao mesmo tempo que dá asas à criatividade e imaginação
dos alunos.
Para começar a usar o Book Creator online, os professores têm de criar
uma conta e posteriormente convidar os alunos a entrar para a sua biblioteca/library e assim poderem iniciar a criação dos seus livros. A versão base gratuita permite ao professor ter uma biblioteca com 40 livros
simultaneamente. Para versões pagas existem outras vantagens, tais
como a colaboração de pares em tempo real, espaço para 1000 livros e
professores coadjuvantes.
Esta versão online pode ser usada em tablets, computadores portáteis
e PC’s. Tem à disposição um centro de recursos com inúmeros livros-exemplo e livros de atividades. Inclui a função “Read to me” com possibilidade de escolher diferentes vozes e línguas. Apresenta ainda uma
interessante ferramenta de desenho automático que usa tecnologia de
inteligência artificial da Google.
Para aprenderem sozinhos a criar um livro, sugerimos, entre muitos tutoriais em vídeo, que pesquisem no Google este: “Tutorial Book Creator
Inês Rodrigues”. Divirtam-se!

Estágio curricular - a porta de entrada
para um primeiro emprego
Vera Silva AM4
No ano letivo 2019/20, introduzimos como prática pedagógica a oportunidade dos nossos jovens, que se encontram a concluir o 3º ciclo, terem o
primeiro contacto com o mercado de trabalho, proporcionando a aquisição de conhecimentos e competências relacionadas com a área/ profissão
escolhida.

O estágio assume assim uma dimensão importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno, ao promover a oportunidade
de vivenciar na prática como a preparação para a introdução e inserção no
mercado de trabalho. Para os jovens que aproveitam esta oportunidade,
a prática, a dedicação e a responsabilidade, adquiridas durante o período
de estágio, tiveram um peso importante na forma de olhar para o futuro,
através da construção de um novo projeto de vida e carreira profissional.

Beatriz Pinheiro AM4
“A minha experiência de estágio no Oporto Cricket Club foi
uma ótima oportunidade, enquanto aluna do Arco Maior.
Foi uma experiência interessante e muito importante,
porque aprendi a trabalhar de
verdade na área da hotelaria.
Esta área começou a despertar-me interesse e curiosidade durante a formação de Cozinha e Serviço de Mesa e Bar
e o estágio permitiu-me pôr
em prática os conhecimentos
das aulas e aprender coisas
novas.

Beatriz Pinheiro em Estágio Profissional

Esta profissão implica um contacto direto com o cliente. É desafiante e
exigente. Por outro lado, não esperava que fosse tão divertido. Tive o
desafio de executar os pedidos de clientes estrangeiros, no início foi um
pouco difícil, pensei que não era capaz, mas com a motivação de todos
e com ajuda do meu chefe de sala, consegui ultrapassar as minhas dificuldades.
O contacto com esta área de trabalho permitiu-me ter mais certezas de
que no futuro quero seguir a hotelaria, apesar do horário que esta atividade exige. Antes da situação da pandemia, consegui tra
balho num
restaurante em Gaia, como empregada de mesa, durante vários meses.
Na altura, esta situação condicionou eu continuar o ensino secundário,
mas sentia necessidade de ganhar o meu dinheiro para ajudar a minha
família. Agora tenho consciência da importância de concluir o 12º ano.
Sem dúvida, permitir-me-ia obter mais conhecimentos e oportunidades
de trabalho e realizar-me pessoalmente.“
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Intercâmbio pedagógico
entre escolas
A prática de intercâmbio pedagógico entre escolas consiste no convívio
e partilha de experiências entre alunos e docentes do Arco Maior e das
escolas do 1º ciclo do Agrupamento.

André Alves e Rosário Ribeiro AM2

Iniciámos o percurso em fevereiro de 2018, na EB da Alegria, com a leitura de duas lendas acerca da Serra da Estrela e, na sequência, montámos
uma exposição de desenhos inspirados nessas lendas.
Em 2019, no projeto Mergulho no Mar colaborámos com a EB do Sol.
Depois de várias sessões sobre a temática marinha dadas pelos nossos
alunos, recebemos as crianças num dia de atividades variadas, culminando na inauguração da exposição “Estendal do Mar”, com trabalhos executados durante o projeto.
No ano letivo seguinte, no projeto do MaiorGusto, os alunos do Arco
Maior receberam calorosamente os da Escola do Sol para festejarem o dia
de S. Martinho. E todos de forma alegre e espontânea partilharam experiências e momentos inesquecíveis.
A parceria tem gerado frutos, ansiamos retomá-la, pelas aprendizagens,
pelo convívio, pelo empoderamento dos alunos, pela aplicação daquilo
que se aprende e que se ensina num contexto diferenciador.
Exposição de desenhos do intercâmbio

AGORA FUTURO
O Arco foi feito para nós
Bruna e Rui AM2
Entrámos no Arco por motivos diferentes, mas ambos para ganhar um rumo
na vida. No início, foi complicado lidar com as regras, mas o Arco, para nós,
foi mais que uma escola. Fomos ouvidos, compreendidos e, então, o Arco foi
feito para nós.
Senti-me em casa, ganhei gosto por todas as atividades, todos os dias com
vontade de mais um dia de ‘escola’, foi das melhores fases da minha vida!
É bom quando vamos para a escola e sentimos que estamos em casa, com
pessoas tão amigas que se tornam família! Depois do Arco, construí a minha
vida exatamente com o meu colega de escola, o Rui, que hoje é o pai do meu
filho. Temos a nossa casa, abrimos a nossa papelaria e posso dizer seguramente que, se não tivesse ido para o Arco, não teria na minha aprendizagem
tantos valores como aqueles que me passaram!
Papelaria da Bruna e do Rui

Uma oportunidade única
Pedro Monteiro AM2
Com o conhecimento que agora tenho da escola/curso, [o Arco Maior] foi
uma boa experiência, uma oportunidade única. Gostei de estar aí, apesar
de ter saído, fico com as memórias todas de vocês que confiaram em mim e
me apoiaram. Agradeço, por isso, a todas os professores que me ajudaram a
melhorar os meus estudos e a crescer em mentalidade. Assim, consegui um
emprego e consegui entender tudo na perfeição.

Se quiserem seguir o meu caminho, deixem que vos ajudem para
conseguirem ter um futuro em
condições.

Pedro Monteiro

Arco Maior
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O Arco Maior é uma
casa [ ] como a minha
Nélson Francês AM3
[O Arco Maior], para mim, não é uma escola porque é uma casa normal
como a minha, mas com pessoas que nós não conhecemos, mas que aprendemos a conhecer. Nestes três anos, conheci muitas pessoas, uns melhores, outros piores, outros mais malucos, [mas] cada uma com a sua piada.
Quando cheguei cá (risos), vim com o pensamento de que esta fosse uma
escola normal. Mas com tempo aprendi que não era assim, é diferente e
não é como uma escola, senti-me bem acolhido.
[Aqui eu] mudei a minha maneira de ser, certas coisas no dia-a-dia, que fui
aprendendo e mudando certas atitudes e ouvir mais do que falar.
[Os professores do Arco Maior] são professores que merecem a nossa amizade e também o nosso respeito, porque não são professores iguais aos
outros, porque nos ouvem, porque nos deixam um bocado mais à vontade,
não são como os outros, dão-nos mais atenção.
Por isso aconselho [o Arco Maior], porque sei que é uma escola que vai
ajudar outros, como me ajudou a mim também.
Nélson Francês

São relações que ficam para a vida
Pedro Pinheiro AM2

Andei quatro anos no Arco Maior, comecei em 2016/2017. Tive um percurso atribulado, com momentos bons e maus, mas consegui terminar o nono
ano no final de 2018/2019.

área da restauração. Então procurei noutros lados, Pingo Doce,
Continente…

Aprendi muita coisa: a crescer, a ter respeito pelo próximo e a ter instinto
para o trabalho.

Felizmente, consegui encontrar.
Atualmente, faço reposição na
secção de frutas e legumes. É um
trabalho que nunca pensei vir a
ter e do qual estou a gostar. Estou
a ser bem acolhido, todos procuram ajudar o próximo e transmitir ensinamentos.

Guardo relações que tive com toda a gente desde professores até alunos,
são relações que ficam para a vida.
Se pudesse resumir em duas palavras o AM seria: Família e Abrigo.
O momento que destaco da minha passagem pelo Arco foi a visita à Serra
da Estrela, aquela visita de estudo fenomenal pela ligação entre os alunos
e os professores, também os sítios que visitámos, a escola, o Ski parque,
todos os sítios. Gostei imenso. Lembro-me também de estarmos à noite
no hotel, todos confinados pela neve, a fazer os nossos trabalhos do dia.
E depois do Arco, quando saí, tentei continuar a estudar, mas tive alguns
problemas e tive que me resguardar um pouco. Depois comecei a procurar trabalho, veio a complicação do confinamento, não encontrei na

Ainda é cedo para pensar em sonhos, tenho de pensar no meu futuro e trabalhar para ele. O que
desejo é conseguir sustentar a
minha família da melhor forma
possível.

Pedro Pinheiro
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Procura-se, nesta edição, expressar a variedade de práticas, de sentidos e de
entendimentos sobre o projeto educativo. Realçam-se momentos e projetos,
delineados com rigor e, essencialmente, com amor.
Abrem-se as portas para o futuro, que a todos motiva, mostrando o Depois
do Arco na perspetiva dos antigos alunos.
Comemoramos assim o Arco Maior, considerando o passado, encarando o
presente e programando o futuro, num caminho de encontros.
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