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Do Arco ao emprego
Técnica de Empregabilidade, Margarida Soares dos Santos (AM)

Quando a proposta de ir trabalhar para o Arco Maior surgiu, confesso que
demorou a convencer-me a abraçar o projeto porque, apesar de admirar
muito a Associação, não via onde podia ajudar como técnica de empregabilidade, uma vez que nunca tinha desempenhado esse papel. Fui convidada para um almoço no polo 3, em
Julho de 2019 e lembro-me de ficar
muito impressionada com o serviço, a comida, o espaço e toda a
dedicação dos que ali ensinavam.
A sensação de orgulho e certeza de
que isto é um projeto necessário
foi-se apenas expandindo ao longo destes três anos letivos. Infelizmente e como este vai ser o meu
último ano aqui, pediram-me que
fizesse uma introspeção acerca do
trabalho que aqui desenvolvi.

com o Professor Joaquim foi um enorme privilégio e ter de sair antes de
terminar alguns projetos é muito duro.
Nos meus três anos aqui, reconheci nos alunos duas características mais
evidentes: Ingenuidade típica da idade que, apesar de terna, pode ser rasteira. É necessário limitar as ilusões sobre aquilo que é a realidade do
trabalho. Segundo, e apesar do grande obstáculo que tem sido a pandemia
global, os alunos têm sempre demonstrado uma resiliência sem limites.
Acredito que tendo vontade e planeamento conseguirão atingir tudo a que
se proponham na vida.
Para concluir, posso apenas desejar as maiores das sortes e agradecer do
fundo do coração por estes últimos 3 anos. Levarei para sempre o Arco
Maior no meu coração e fará sempre parte da minha história. Obrigada por
me deixarem fazer parte da vossa.

Nesta casa e com esta família,
desempenhar o papel de Técnica
de Empregabilidade deu-me lições que levarei para toda a vida.
Não só porque, como já referi, foi
a
primeira vez que me vi neste
Margarida Santos
papel, mas também pelas pessoas
maravilhosas que conheci, tanto entre os alunos como entre os coordenadores e as respetivas equipas pedagógicas.
Com o apoio do Professor Joaquim foi possível elaborar um Guia do “Do
Arco ao Emprego”, o qual tinha como propósito definir algumas competências interpessoais, intrapessoais e de cuidados pessoais, mas também de facilitar a integração socioprofissional dos alunos. Mais tarde,
foi criada uma empresa pedagógica, o “ArcoServe”, que presta serviços
de catering e takeaway para os mais diversos eventos, sendo que recruta
exclusivamente alunos e ex-alunos do Arco Maior. Trabalhar de perto

Margarida Santos com os alunos Ana, Mariana, Ana Rita e Carlos

À conversa com Joana
Teixeira do WOW
Mário Fonseca e Daniel Ronda (AM3) com a colaboração da Professora Inês Freitas

O que é necessário para se candidatar a uma vaga no WOW?

Que regalias oferecem aos estagiários e colaboradores?

Há várias formas. A mais simples é ir aos nossos sites do Wow – World
of Wine ou da empresa The Fladgate Partnership. As vagas de todas as empresas do grupo estão no site e são divulgadas semanalmente aos nossos
colaboradores, que podem concorrer. Contudo, também é possível efetuar
uma candidatura espontânea, caso as vagas em aberto não correspondam
ao que o candidato pretende e, assim, que surja uma vaga que vá ao encontro do perfil e expectativas, a equipa de recrutamento entra em contacto.
Atualmente, e no caso do world of wine, temos cerca de 60 vagas disponíveis. Mais, estamos ainda a trabalhar em parceria com as escolas profissionais, por forma a colmatar as nossas necessidades.

Trabalhamos num conjunto de estratégias para fomentar a atratividade
do empregador – Employer branding – e a retenção de talentos, bem como
um conjunto de benefícios e regalias atribuídos aos colaboradores e estagiários. É o caso do investimento da empresa nas Staff Houses, espaços
com todas as condições incluídas (internet, espaços de convívio, segurança, manutenção e limpeza) a preços acessíveis e gratuitos para estagiários.
Reforçamos o nosso pacote de benefícios com a inclusão de seguro de saúde e do subsídio de transporte e definimos um salário mínimo do Grupo
superior ao salário mínimo nacional.
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Por outro lado, apostamos muito também na promoção interna, permitindo o crescimento profissional e perspetivas de carreira, dado que o grupo
continua em expansão dos seus negócios, havendo muitas oportunidades
de progressão.

Aceitam part-time?
Sim, pois é a forma mais fácil de chegar à população estudantil.

E se o candidato pretender conciliar o trabalho em full-time com os
estudos?
Não há problema nenhum! O horário de trabalho é definido, tendo em conta a componente horária dos alunos, assim como o período de exames.
Temos diversas tipologias de horários, que se ajustam perfeitamente a um
candidato que pretenda conciliar trabalho com os seus estudos.

A que estratégias recorrem para recrutar mão de obra?
Neste momento, existe uma grande falta de recursos humano no setor,
devido à conjuntura atual.
Para além das estratégias mais tradicionais, uma das estratégias atuais de
Recrutamento, e que se tem revelado bastante eficaz, passa precisamente
por trabalhar esta relação com estabelecimentos de ensino e formação.
O mercado Nacional já não é suficiente, e, portanto, realizamos também
uma ação de recrutamento em Cabo Verde, em parceria com a Escola de
Hotelaria e Turismo de Cabo Verde. Infelizmente, o processo de obtenção
de vistos é bastante moroso.
Para além disso, na época alta, reforçamos as nossas equipas e apostamos muito na promoção interna, permitindo o crescimento profissional
dos nossos colaboradores, nas nossas empresas que se encontram em
expansão.
Daniel Ronda e Mário Fonseca à conversa com Joana Teixeira,
responsável pelos recursos humanos do WOW

Em que categorias profissionais sentem uma maior necessidade ao
nível de recrutamento?
As maiores necessidades estão centradas em funções mais operacionais,
como empregados de mesa e cozinheiros. Durante o período de pandemia,
e, perante a insegurança e a incerteza, estes perfis procuraram funções em
áreas mais estáveis noutros setores de atividade. Apesar de estarmos já a
assistir a um alívio nas medidas de controlo da pandemia, não sentimos
que as pessoas estejam a regressar a esta área. Com esta situação, o mercado torna-se naturalmente mais competitivo e os poucos candidatos com
interesse no setor, são rapidamente absorvidos, apesar de continuarem
recetivos a novas propostas, contribuindo para que o setor continue a ser
reconhecido por altas taxas de rotatividade.

As escolas de formação profissional estão preparadas para responder às necessidades atuais do setor?
Algumas escolas de formação profissional estão muito bem preparadas a
nível da componente prática, o que facilita a adaptação e a resposta dos
alunos na inserção no mercado de trabalho. Os estágios curriculares e extracurriculares são fundamentais para os alunos e futuros colaboradores

responderem às necessidades do setor. Entendo, que quanto maior for a
aproximação à realidade empresarial, melhor estarão preparados para responderem aos desafios tão exigentes do mercado de trabalho. O contacto
com esta realidade possibilitar-lhes-á um maior desenvolvimento quer ao
nível da resolução de problemas, quer da capacidade de comunicação.

Qual é a sua opinião sobre o Arco Maior?
Eu não conhecia a Associação Arco Maior.
Há pouco tempo, num almoço do restaurante pedagógico, no polo 3, tive a
oportunidade de conhecer os jovens que frequentam o projeto e perceber
algumas das dinâmicas existentes. Destaco que fui muito bem recebida,
com muita simpatia e cordialidade, quer da parte da coordenação, quer dos
professores e dos alunos. Confesso que fiquei muito bem impressionada!
Funcionam como uma família, pois nota-se que são transmitidos valores,
como o sentido de responsabilidade, da autonomia, do respeito e do compromisso. Os alunos são bem formados, educados e “amorosos”. Ainda
bem que existem projetos como este! O facto de adaptarem o seu currículo escolar às necessidades dos alunos, faz com que estes tenham maior
sucesso e se sintam motivados para a aprendizagem. Mas também, pelo
facto desta oferta formativa ser diversificada, permite-lhes uma inserção
mais eficaz no mercado de trabalho.

Tendo em conta a sua vasta experiência profissional, que conselhos
gostaria de deixar aos alunos do Arco Maior?
Antes de mais, aconselho-vos que continuem assim, motivados para desenvolver esses projetos tão enriquecedores. No entanto, considero que
devem continuar a desenvolver as softs skills, ou seja, as competências
comportamentais e sociais, nomeadamente o trabalho em equipa; a aprendizagem contínua, o relacionamento interpessoal, a proatividade, a comunicação assertiva, a adaptabilidade, a liderança e a resiliência. Estas
competências permitem-vos uma integração mais eficaz no mercado de
trabalho. Por último, quero que saibam que podem contar comigo para vos
ajudar nesse processo.

Joana Teixeira e Inês Freitas com os alunos Daniel e Mário

Muito obrigada!
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Momentos doces com economia
Aluno Manuel Sousa (AM1), com a colaboração da Professora Elisabete Simões
Sabem quantos são os ingredientes da massa de crepes?
Muito poucos… apenas quatro.
E sabem quais são?
Muito simples: farinha, ovos, leite e manteiga.

E agora estão vocês a pensar, mas porque estamos nós a fazer perguntas
sobre crepes?
Também é fácil... porque o Arco Maior – Polo 1 foi ao O Gato Comeu-te a
Língua no âmbito do projeto “Mais Olhos que Barriga”.
Foi um momento muito doce de partilha entre os professores e os alunos
em que pudemos observar e tomar notas sobre a bonita decoração do espaço e claro degustar um delicioso crepe.
No dia seguinte, na aula de Sociedade, Tecnologia e Ciência, quando fazíamos uma reflexão sobre a visita e sobre o impacto que este lanche teria no
nosso orçamento, enquadrando a visita no tema “Relações Económicas” da
nossa área de competência chave, surgiu a ideia de organizarmos um lanche de crepes para podermos comparar os preços de custo.
Começamos por visitar a loja online de O Gato Comeu-te a Língua para
calcular o preço médio de um crepe neste espaço. Chegámos ao valor de
6,89€.
Depois fizemos a nossa lista de compras para confeccionarmos um crepe
com morangos, gelado de baunilha e topping de morango, polvilhado com

açúcar em pó. Comprometemonos a produzir tudo, à exceção do
gelado.
Com estas quantidades conseguiremos fazer, sem poupar nos elementos do crepe, seis unidades e
ficaremos com farinha, sal, ovos,
leite, açúcar, gelado e topping para
outras iguarias.
Programamos o nosso lanche e
podemos dizer que foi igualmente
um momento doce em que todos
participamos com a confecção dos
crepes.
Dividindo o total pago pelos ingredientes por seis, obtemos um
valor de 2,58€, que é muito mais
baixo que o valor médio do O Gato
Comeu-te a Língua, mas não nos podemos esquecer que o preço da loja
inclui despesas com energia, água, renda, vencimentos, impostos, entre
outras e o nosso não.

Foram duas atividades distintas, de dois projetos distintos que decorrem
no Arco Maior – Polo 1 e que proporcionaram dois momentos de partilha
aquisição de conhecimentos através da experiência.

A cozinha vegetariana não é
tão monótona como se pensa
Chef António Magalhães (AM2)

Foi com muito gosto que aceitei o desafio lançado pelo Prof. Leonardo
Afonso em poder partilhar a minha carreira, enquanto chef de cozinha,
dividida entre Portugal e a Noruega. O objetivo era também incentivar os
jovens a descobrir a cozinha e o quão criativa ela pode ser. Fizemos um
almoço vegetariano para os vários professores e alunos da escola. Era importante mostrar que a cozinha vegetariana não é tão aborrecida e monótona como se pensa. Fizemos uma “Vichyssoise” para entrada (uma sopa
de batata e alho-francês), para prato principal fizemos peixinhos da horta
com arroz de feijão e para sobremesa um crumble de frutos vermelhos e
maçã. Foi uma experiência muito boa, poder partilhar um pouco dos meus
ensinamentos com potenciais cozinheiros. Na minha opinião, estes momentos são bastantes enriquecedores e altamente produtivo! Espero que
esta iniciativa tenha sido tão boa para os estudantes como foi para mim.
Um menu vegetariano, sob a orientação do Chef António Magalhães
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Dia Mundial da Poesia e
da Árvore, 21 de março
Alunos (AM3), com a colaboração da Professora Inês Freitas

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Poesia e da Árvore, assinalado a 21 de março, no Arco Maior, polo 3, os alunos construíram um
painel, no qual redigiram e ilustraram o poema “Nervura’’ da autoria de
António Gedeão. Foi realizada ainda, uma descodificação dos termos científicos elencados no poema e o seu significado, assim como, a construção de moldes em pasta de modelar de folhas com diferentes nervuras.

A pesquisa, seleção e recolha de poemas diversos constituiu uma atividade, na qual todos se envolveram com empenho. Posteriormente, as pesquisas foram impressas em suporte de papel plastificado e recortado, sendo
predominante uma diversidade de recortes com desenhos das folhas de
árvores, que resultou na decoração do tronco exposto na biblioteca escolar,
da escola sede e no Arco Maior.
A abertura do evento foi presidida pela professora Inês Freitas que declamou o poema “pela paz” de Madre Teresa de Calcutá, de modo a enaltecer
a Poesia. A presença do professor Antero Afonso abrilhantou a efeméride,
declamando alguns poemas por si selecionados, interagindo de forma lúdica com os alunos, professores e restante comunidade educativa. Para
tornar o dia memorável, os alunos ofereceram pequenos poemas a todos
os participantes, para assim apelar à leitura ou declamação de um poema.
De seguida, foi plantada uma árvore de frutos vermelhos (Vaccinium myrtillus), pelos alunos, na horta do Arco, para assinalar o dia da árvore. Estas
atividades foram desenvolvidas em articulação com as professoras Inês
Freitas, Sara Silva e Inocência Afonso.
No final da manhã, os alunos Mário Fonseca e Daniel Ronda assistiram ao
espetáculo que estava a decorrer, na biblioteca escolar, do Agrupamento
de Escolas D. Pedro I, tendo dado o seu contributo com a declamação do
poema musicado “Nervura” de António Gedeão.

Dia Mundial da Poesia

Um bem haja a TODOS pela colaboração, motivação e empenho demonstrados!

E porque sim…
um Podcast do Arco Maior
Professora Manuela Leal (AM4)

“Se tivesse que escolher entre dois pães ou um pão e um livro, escolheria um
pão e um livro, porque com um livro poderia distrair a fome e sempre que
sentisse muita fome começaria a ler.”, Mauro Silva
Às vezes as ideias surgem desaguando num rio de impossibilidades, mas
quando uma ideia é partilhada com o outro, ela poderá ser transformada
em possibilidade e depois concretizada. O formato de um podcast nasceu
porque, todos os dias, habitam no Arco Maior conversas soltas entre nós:
alunos, professores e funcionários. Conversas, com e sem sentido, que
olham o todo e não descuram o outro tal e qual como ele é, no dia a dia,
cheio de histórias e vivências únicas e singulares, não faltando Conversas
do Arco da Velha.
O podcast foi-se desenhado tendo em conta a condução das conversas
entre mim e o professor Antero Afonso, o apoio técnico do professor
Pedro Pinto e a participação sublime de um aluno de cada polo do Arco
Maior. Agendadas as conversas, escolhidos os ambientes, os momentos
aconteciam… e desta forma fluíam ideias, opiniões, inquietações com
algumas intimidades à mistura.

Thumbnail Mauro

Façam o favor de procurar, nas plataformas digitais, os podcast para que
também possam fazer parte desta belíssima aventura. Sentimos que o
caminho das Conversas do Arco-da-Velha poderá encontrar vários trilhos e
outras direções, dentro do Arco Maior e fora dele, sempre à conversa para
depois sim, poder escutar.
www.arcomaior.pt, Conversas do Arco da Velha, Associação Arco Maior Youtube
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O arco mudou a minha vida
“De miúda a mulher”
Aluna Beatriz Souto (AM1)
Nunca fui uma “miúda” fácil de lidar, mas a minha entrada no Arco Maior mudou totalmente a
minha vida.

jeitinho, até mesmo os professores.

Passei por muitas mudanças, muitos altos e baixos e várias aprendizagens, que contribuíram
para me tornar uma pessoa melhor. Fui evoluindo cada vez mais, transformando-me na mulher
que sou hoje.

mais, graças aos coordenadores (Ana Marcos e

Quando entrei no Arco pensei que seria uma escola como as outras, mas, com o tempo, fui vendo que não. Comecei a sentir-me acolhida e fui
bem recebida desde o primeiro momento.
Não havia faltas de respeito, ninguém julgava
ninguém, pois basicamente viemos todos do
mesmo sítio. Todos diferentes, cada um do seu

Estou há 3 anos no Arco, comecei pelo polo 3,
para terminar o ensino básico. Foi onde evoluí
João Miguel) e também à TIL (Verónica Sousa),
que sempre me auxiliaram quando precisei, me
ajudaram a ver as coisas de outra forma e a ter
controlo sobre os meus sentimentos.
Após acabar o ensino básico vim diretamente
para o polo 1, para fazer o 12º ano. Aqui ganhei
objetivos para a minha vida, comecei a traçar o
meu caminho e a fazer a minha história, com a
ajuda também dos coordenadores (Isabel Lagarto
e José Luís), que foram grandes apoios em vários
momentos “menos bons” na minha vida.

Beatriz Souto

No meio de tantos risos e choros, o Arco tornou-se a “minha segunda casa”, o meu porto de
abrigo, onde me sinto confortável. Daqui levo
aprendizagens básicas, mas também outras
aprendizagens, essencialmente a nível de atitudes, que me fizeram crescer como pessoa e
como mulher.
Só tenho a agradecer ao Arco por tudo o que fizeram por mim nestes anos e por terem acreditado em mim. Daqui levo mais do que amigos,
levo uma família.

“Aprender haciendo.
Aprender pensando.”
Professora Manuela Leal (AM2)
A semana de 09 a 13 de maio aconteceu, em
Madrid, em Job Shadowing, uma mobilidade de
Erasmus+, que potencia a partilha de conhecimentos e de experiências, no mundo da educação. A mesma decorreu em duas instituições:
o Centro Educativo Padre Piquer e a Fundación
Tomillo. Os dias foram repletos de pessoas,
questões, conceitos, reflexões e aprendizagens
com foco na personalização da educação pela
aprendizagem colaborativa, onde a inovação,
a qualidade e a responsabilidade se unem para
atingir um valor maior, uma sociedade melhor.

Foi possível observar, in loco, dinâmicas e práticas educativas, em sala de aula, bem como
toda a ação e interação entre alunos e professores. Aqui, são usadas várias ferramentas e
instrumentos que promovem a aquisição de conhecimentos técnicos e científicos que se aliam
à educação emocional. A salientar a validação
de todos os processos com o recurso a várias
e diferentes formas de a apurar, tais como: rubricas de avaliação e evidências, entre outras.
De destacar a disponibilidade em partilhar o saber, o ser e o estar de todos aqueles que estive-

Professores Alexandra Lima, Elisa Goñi,
Manuela Leal e Julian Martin na Fundación Tomillo

ram connosco para que estas práticas educativas
nos possam contagiar, de forma a adaptá-las e/
ou concertá-las numa “não-escola” com a realidade do Arco Maior.
Algumas das palavras que ecoam desta belíssima
experiência são: desconstrução, inovação, colaboração, orientação, ser, crescer e pertencer.

Aprender fazendo…
Professor José Luís Serafim (AM4)

Aluno Eduardo da Silva

As experiências profissionais são uma prática
pedagógica no Arco Maior 4.
Com elas, os nossos alunos tomam, pela primeira vez, contacto com o mercado de trabalho e
têm a possibilidade de adquirir conhecimentos e
competências de uma forma mais prática.
Durante este ano letivo os alunos Rúben Santiago e Patrícia Gomes realizaram um estágio no
Oporto Cricket And Lawn Tennis Club, na área
da Restauração e de Cozinha, respetivamente.

O aluno Eduardo da Silva realizou o seu estágio
na empresa automóvel Auto Parque e os alunos Gustavo Magalhães e Mauro Alves da Silva
fizeram a sua experiência profissional na área
de reparação de computadores e telemóveis, na
empresa “ControlAltDelete”.
De todas estas experiências profissionais, resulta um balanço positivo.
Os alunos foram unânimes em considerar que,
apesar de algumas dificuldades sentidas:
”Estar muito tempo de pé, diz Santiago”, “Cumprir horários, dizem Mauro e Gustavo”, “Traba-

lhar com gente desconhecida, diz Eduardo”, no
entanto todos conseguiram realizar as tarefas
que lhes foram atribuídas e cumprir os objetivos
previamente traçados para a realização destes
estágios e repetiriam a experiência.
Para além da aquisição e aplicação prática de
conhecimentos, os alunos desenvolveram competências como a pontualidade, a assiduidade, o
respeito pelas regras e pelas hierarquias, o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade princípios fundamentais na formação dos
nossos alunos e que permitir-lhes-á encarar um
futuro profissional e pessoal com mais otimismo.

Arco Maior

A minha passagem pelo
Arco Maior
Professor José Dias (AM3)
Sou o José Dias, Professor de Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TIC).
Foi uma surpresa, quando soube que tinha sido colocado no Agrupamento de Escolas de D. Pedro I,
em Vila Nova de Gaia e que iria abraçar um
projeto PIEF. Mas, quando me informaram que
teria que me deslocar ao Arco Maior – polo 3,
também em Gaia, percebi que poderia ser algo
diferenciador.
A minha apresentação no Arco Maior foi algo
diferente. Além da proximidade, da empatia, da
interajuda que verifiquei entre toda a comunidade educativa, deixou-me bastante satisfeito,
mas expectante.

Logo no início, fui surpreendido, pois o trabalho aqui desenvolvido incidia sobretudo numa
lógica de Aprendizagem Baseada em Projeto
(Abp). Uma prática à qual não estava familiarizado. Foi um pouco estranho, mas como sempre, há sempre uma primeira vez para abraçar
novos desafios e assim fui-me a adaptando a
esta nova metodologia de ensino, bem como
aos alunos. Há sempre pela parte destes uma
certa resistência aos novos professores, porque
para os alunos os professores são a continuação da sua “família” e eu, ainda não fazia parte dela. Assim, esperava-me um novo desafio;
aproximar-me de todos, criando laços de maior
proximidade, com o objetivo de cumprir a minha missão: ensinar! Agora que estou completamente integrado, sinto que eles estão mais
predispostos a escutar e a aprender o que tenho
para lhes transmitir. De uma forma geral, a rea-

nacionais ou pelo volume de alunos pertencentes a um quadro de mérito, reduzindo indivíduos
com características únicas e excecionais a um
número numa pauta ou numa lista, parece-me
altamente redutor e insatisfatório.
Hoje, sei que foi com este propósito que surgiu
o projeto Arco Maior, para dar resposta a todos!
Contrariando os modelos em que os alunos são
vistos como seres quantificáveis, classificados
como bons, médios ou maus apenas pela avaliação das suas aprendizagens e não pelas suas
peculiaridades, experiências de vida e competências que os tornam únicos.
Sara Silva

Professora Sara Silva (AM3)
Como é referido no 26º artigo da declaração universal dos direitos humanos: “Toda a pessoa tem direito à educação…. a educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos
direitos do homem e das liberdades fundamentais”.
Muitos são os caminhos da educação e das escolas portuguesas, caminhos esses, muitas vezes
sinuosos e tortuosos, que levam ao abandono de
jovens que se perderam pelo caminho e não conseguem regressar. Numa época em que se defende a inclusão de todos os alunos, mas que se
quantifica o sucesso dos mesmos e das suas escolas apenas pela sua classificação nos rankings

Aquando da minha apresentação, no polo 3, do
Arco Maior foi-me dado a conhecer o projeto e
a dinâmica de trabalho que esperavam que se
concretizasse. Passou-me pela cabeça desistir,
pois não tinha a certeza se estaria à altura desse
desafio. Hoje, agradeço não o ter feito!
Não foi uma integração fácil, nem poética, não
posso assumir que me adaptei com facilidade,
fui construindo o meu caminho “arrastando” os
alunos comigo, aprendi e continuo a aprender
muito com eles, com as suas expressões, com
os seus olhares e sorrisos, que me motivam a
continuar num caminho ou a compreender que
o mais acertado é mudar para outro.
Tive de me reinventar, tudo o que tinha desenvolvido até ao momento em outras escolas, não
se ajustava às exigências deste novo projeto.

José Dias

lização das tarefas, são cumpridas a bom ritmo
e consequentemente com melhores resultados.
Aqui, cada aluno é único!
Fazer parte desta “família” é muito gratificante e
fantástico. Esta foi uma experiência que me enriqueceu muito como pessoa e como pedagogo,
pois aprendi que, para além dos nossos alunos,
estão as suas vivências, os seus meios e as suas
oportunidades.

A aprendizagem baseada em projeto é muito
exigente e trabalhosa para um professor. A simplicidade com que deve ser encarada e planificada torna-a ainda mais assustadora. O aluno é
o “protagonista” da sua própria aprendizagem…
sou muito controladora e por essa razão ainda
tenho dificuldades em assumir o papel de espetadora. Não posso planificar nenhuma atividade apenas tendo por base os conteúdos que
pretendo que sejam adquiridos, assumindo um
papel de transmissora de conhecimentos. Tenho
de assumir um papel de orientadora de conhecimentos, permitindo que os meus alunos façam
as suas escolhas e assumam outro papel na sala
de aula, para além do papel de ouvintes.
O polo 3 do Arco Maior, é como uma família que
me acolheu, apoiou e me ajudou a “crescer”, enquanto professora e ser humano. A cumplicidade,
companheirismo e sentido de entreajuda com que
se vive neste polo, faz dele um local especial e de
crescimento pessoal e profissional para todos os
que lá entram com disponibilidade para aprender.
As apresentações dos projetos são momentos
de grande satisfação e orgulho, pelos nossos
alunos e por tudo o que conquistaram. Ainda
não consigo afirmar se as aprendizagens realizadas por projeto não teriam sido atingidas
também através das metodologias tradicionais,
mas posso afirmar que a motivação e a dedicação dos alunos para as fazer não era seguramente a mesma!

As OP3 – Fátima Gomez AM3
Formadora Fátima Gomes (AM3)
O Arco Maior oferece aos alunos uma aprendizagem de cariz bastante prática; ou seja, neste momento decorrem várias oficinas, nomeadamente
a oficina de eletricidade, de modelagem e costura e de cabeleireiro. Como formadora desta última área, entendo que estas oficinas são muito
importantes para o crescimento pessoal e profissional dos alunos. Inicialmente, estes começam por desenvolver um trabalho mais prático,

usando modelos não vivos e após uma prática
consistente passam a modelos vivos, o que lhes
permite experienciar uma situação mais profissional. Por forma a prepará-los para o mundo
do trabalho, os jovens são confrontados com
situações reais, simulando compras e vendas a
fornecedores. Trabalham competências de empregabilidade, com o objetivo de se sentirem
melhor preparados para o mundo do trabalho e

para um futuro mais risonho. O Arco Maior é
uma escola diferente, pois quando perguntamos
aos jovens que frequentam estas oficinas, obtemos como resposta de que aqui se sentem bem,
que ninguém desiste deles, que é uma escola diferente, que as disciplinas são bem mais práticas, que as pessoas se preocupam e que sentem
que o Arco é uma família….
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VISITAS

Arco Maior

Visita ao Espaço Mira
Aluno Pedro Oliveira (AM1)
tes partes do mundo, utilizando diversas técnicas, mas tendo como ponto
comum a fotografia realizada com aparelhos móveis, vulgarmente conhecidos por telemóveis ou tabletes.
Na outra exposição, através do olhar de Bernardino Pires, um notável fotógrafo quase desconhecido e autor de um magnífico retrato da cidade do
Porto dos anos 50 / 60 do século XX, os alunos tiveram a possibilidade de
ver um Porto que desconheciam.

Visita às exposições fotográficas

No dia 28 de abril, os alunos do Arco Maior, polo 1, visitaram as exposições “Mira Mobilie Prize 2022” e “Bernardino Pires o fotógrafo e a cidade”,
no Espaço Mira, em Campanhã. Para além da visita ao espaço, tiveram a
oportunidade de conhecer trabalhos realizados por fotógrafos de diferen-

Um dos objetivos desta visita foi, também, conhecer o espaço Mira que
é constituído por quatro espaços/galerias em que dois deles têm a fotografia como protagonista principal, e onde se procura igualmente estabelecer relações próximas com a comunidade e com as instituições
locais.
A visita a este espaço foi muito interessante pois a arte da fotografia é uma
das áreas que mais me atrai e, nestas exposições, em particular na Mobile,
pudemos observar as potencialidades de um simples telemóvel e a qualidade que as imagens assim captadas e trabalhadas podem ter.

O dedo de Aveiro
Aluno Pedro Santos (AM2)
A 9 de maio, dia aparentemente normal, de céu nublado, apontando para o
frio, os alunos, professores e funcionários do ARCO MAIOR, polo 2, foram
à Murtosa para participar em atividades físicas e desportivas, nomeadamente, Kayak, Stand Up Paddle (SUP), percurso de bicicleta e, para quem
quisesse, caminhadas a pé.
Os alunos, pelas 9:00 horas, encontraram-se junto à Estação de Campanhã
para seguirem de autocarro rumo à Ria de Aveiro, cumprindo assim os
horários estabelecidos.
O grupo participou nestas actividades, de forma a desenvolver as capacidades e competências na área desportiva, dando continuidade ao projecto
Portugal na palma da mão.

Alunos prontos para o SUP (AM2)

A atividade referida cumpriu os objetivos pensados e motivou o grupo para
a realização das próximas visitas de estudo: Espinho, Barcelos, Guimarães,
entre outras.
Assim, espera o grupo, Portugal ficará mais na palma das suas mãos. Com
esta visita, um dedo já foi descoberto.

Ida ao teatro do
Bolhão
Alunos (AM3), com a colaboração das Professoras Inês Freitas
e Sandra Ribeiro
Na manhã do dia 25 de fevereiro, os alunos do Arco Maior, polo 3, deslocaram-se ao Teatro do Bolhão, a fim de assistirem à apresentação da Oficina
zero “Alguns indícios sobre o corpo”, dos alunos do 1º ano, do curso de
interpretação, da Escola ACE - Escola de Artes, cuja apresentação decorreu no palco do Salão Nobre, também designado como salão de baile. Esta
relíquia arquitetónica albergou durante algum tempo, a intensa e faustosa
vida social promovida pelo Conde do Bolhão em pleno século XIX. Com efei-

Alunos no interior do teatro

to, o célebre escritor Camilo Castelo Branco, seu filho protegido, descreveu
e à boa maneira Camiliana, a história do Palácio que está envolvida numa
teia de situações rocambolescas, abundantes em escândalos, infidelidades,
traições e duelos, onde o autor surge como um dos mais notórios protagonistas. Atualmente, funciona como espaço de apresentação de espetáculos,

Esta visita para além de facultar aos presentes, a oportunidade de conhecerem a Escola ACE que funciona neste edifício tão nobre da cidade do Porto,
proporcionou ainda o seu enriquecimento a nível cultural e académico.

palestras, conferências e exposições.

Todos apreciaram esta iniciativa!

Arco Maior

Erasmus no Arco
Alunos Mário Fonseca e Daniel Ronda (AM3), com a colaboração dos Professores José Moreno e Inês Freitas
No dia 17 de março de 2022, pelas 8 da manhã, iniciamos a nossa viagem
de metro com o objetivo de realizar uma visita de estudo, na companhia
dos nossos colegas do programa “Erasmus +”referente ao tema “Sporting
participation across communities in Europe” – SPACE, oriundos da República
Checa, Polónia, Reino Unido, Roménia e Itália. O local de encontro foi perto
do polo 1, do Arco Maior. De seguida, fomos conhecer a fábrica NELO, localizada em Vila do Conde, Portugal. O que despertou mais o nosso interesse
e curiosidade foi o momento em que um funcionário da fábrica nos contou, minuciosamente, a história do local e a evolução das canoas ao longo
dos anos. Ficamos surpreendidos em saber que a Nelo é a empresa líder
mundial em caiaques e canoas de alto desempenho e a principal inovadora
em canoagem, desde a conceção de barcos até à prestação de serviços.
A marca Nelo é a mais reconhecida, valorizada e premiada no mundo da
canoagem. Atualmente, a empresa conta com uma rede de 40 agentes revendedores oficiais, vendendo para mais de 100 países.
À tarde, fomos visitar o Museu Alfândega Régia – Museu de Construção
Naval, em Vila do Conde. Dentro do museu, observamos algumas figuras
representativas de certas profissões, tais como, os comerciantes, o porteiro, o juiz (que olhava de uma maneira estranha…), o padeiro, o registrador
e o contador. Foi também possível perceber a função que cada um desempenhava na época.
Posto isto, continuamos a visita pelo museu, onde vimos miniaturas de navios antigos e outros objetos descobertos no século XV. Observamos ainda
uns manuscritos, com partes da história sobre essas construções navais e
as suas navegações; assim como uma maquete, de grande escala, explicitando as fases da construção de um barco.

Visita à fábrica NELO

De registar ainda que foi muito agradável e uma oportunidade única, em
participar e em vivenciar esta experiência intercultural, com outros estudantes neste programa “Erasmus +”. Evidente que todos estes momentos
ficaram registados sob o olhar da câmara fotográfica, para mais tarde recordar. Por fim, não podemos deixar de mencionar que a visita à Fábrica
Nelo e ao Museu de Construção Naval foi muito interessante, dado que
enriquecemos os nossos conhecimentos. E, para além disso, ficamos muito
gratos em conhecer pessoas fora deste pequeno “retangulozinho” chamado
Portugal.

Fazer a mala...
Professora Teresa Diogo (AM4)

Uma mala aberta e vazia é o primeiro ato para iniciar a viagem, a aventura
de participar numa mobilidade ERASMUS+
A mobilidade que ia iniciar-se tinha como destino Kromeriz na República
Checa.
Foi intensa:
 olegas novos, casas desconhecidas; novas famílias; uma língua indeci-C
frável; “comidas” à descoberta; andar de avião pela primeira vez; falar/
comunicar em inglês; representar o Arco e Portugal perante uma assembleia.
Por outro lado:
 er neve pela primeira vez numa paisagem deslumbrante; descobrir a
-V
história de novo país; visitar Praga, conhecer outros hábitos e cultura,
enfim deixar fluir a curiosidade e dar-lhe resposta.
Assim foi a nossa semana, regressamos com uma mala cheia de boas recordações, de desafios concretizados, de novos amigos e uma vontade de
mais “saber”.
Esta mobilidade está inserida num projeto Erasmus+ a decorrer no Arco
Maior, em que participam 6 países: Reino Unido, Roménia, Itália (Sardenha), República Checa, Polónia e Portugal, sob o tema Sporting Participation Across Communities in Europe – SPACE. Pretende-se motivar os
jovens para a conquista do bem-estar físico e psíquico através da prática

Kromeriz: Professora Paula Martins, alunos Patrícia e Santiago e
Professoras Teresa Diogo e Manuela Leal

desportiva e também descobrir desportos típicos de cada um dos parceiros
do projeto.
O projeto teve início em setembro de 2021 com uma reunião de coordenadores em Londres e já se realizou uma mobilidade no Porto na qual o Arco
Maior foi o anfitrião.
Na mobilidade do Porto os jovens envolvidos puderam praticar surf,
ultimate frisbee, tiveram uma visita técnica à fábrica das Canoas Nelo,
e visitas culturais a Aveiro, Vila do Conde e Porto, para além de outras
atividades na escola.
O convívio entre alunos e professores decorreu de forma calorosa e o sucesso da mobilidade foi o resultado de uma equipa muito empenhada e
dedicada.
Para o próximo ano letivo há mais. Obrigada!

9

10

PRÁTICAS EDUCATIVAS
DIFERENCIADORAS

Arco Maior

PITCH, uma experiência de auto reflexão
Aluno Danilo Araújo (AM1)
No âmbito do projeto “Equipa-te
Para o Futuro”, os alunos do polo 1
do Arco Maior foram desafiados a
realizar um vídeo de apresentação
pessoal, designado por “Pitch”.
A intenção foi provocar, em cada
aluno, uma reflexão acerca de si
próprio, com o objetivo de criar
uma apresentação apelativa, que
funcionasse como ferramenta
para procura de emprego. As gravações decorreram em diversos

locais, da cidade do Porto e do Arco Maior, escolhidos de forma a evidenciar algumas das características de cada interveniente.
Aos alunos foi pedido que falassem sobre si próprios, contando uma história que os valorizasse, tendo como referência as suas experiências e procurando mostrar as suas melhores qualidades e características pessoais.
Como resultado das gravações cada aluno possuía vários clipes de vídeo e
áudio, o passo seguinte consistiu na edição e montagem da apresentação
pessoal, juntamente adição de um fundo musical. Foram produzidos vários
“pitch’s”, sendo atingidos os objetivos de reflexão pessoal e de criação de
uma ferramenta útil para a procura ativa de emprego.

Aprender em liberdade
Professor Antero Afonso (AM)
Corria o mês de março nos seus primeiros dias. O Nuno e o Kaique queriam
dar sequência ao convite que a biblioteca da escola D. Pedro fizera. Reuniram, uma vez mais, com o professor Leonardo e conversaram, levantaram
hipóteses, pesquisaram e traçaram um primeiro alinhamento: iam organizar e dinamizar um workshop para alunos do 9º ano do Agrupamento de
Escolas D. Pedro, sobre RAP.

Pararam para almoço no polo 3
do Arco e regressaram para a
apresentação do resultado a uma
parte da comunidade escolar que
se reuniu no espaço da biblioteca
para assistir.

As primeiras ideias surgiram e foram fixando as dimensões a observar: um
quebra gelo; um conhecimento sobre os participantes em torno do nome,
da idade, dos estilos de música que ouvem, as razões por que se inscreveram; uma breve apresentação do trabalho; explicação de estilos musicais;
como se desenvolve o processo de criação; os conceitos de quadra, de rima
e os esquemas rimáticos; o horário de trabalho e de apresentação e o material necessário ao desenvolvimento da ação.

No final, as palavras do Diretor do
Agrupamento calaram fundo nestes dois jovens: que os professores de português podiam encontrar naquele
trabalho uma fonte de inspiração; que os alunos da escola deviam olhar
com atenção para os seus colegas do Arco, para a sua motivação, o seu
interesse, o empenho que colocaram e para os resultados que obtiveram,
porque estávamos perante um ato de aprendizagem com grande significado e um exemplo de superação que devia ser aplaudido.

Depois tiveram várias sessões de trabalho com o professor, enquanto o
Agrupamento de Escolas ia tentando dar resposta às solicitações apresentadas em termos de espaço, equipamentos e participantes.
No dia 28 de março a planificação estava concluída ao pormenor, os documentos de apoio referenciados, as dinâmicas a estabelecer definidas e a
organização pensada.
No dia 7 de abril, às 8.30 horas, deram início ao trabalho: reuniram o grupo
indicado pelas turmas do 9º ano; iniciaram e desenvolveram o workshop
em plena autonomia até às 12.30 horas, enquanto o professor tomava um
café comigo e me dava conta do entusiasmo que aquela experiência lhes (a
ele e aos alunos) estava a espoletar.

Trabalho orientado pelo aluno Kaique (AM2)

Os alunos participantes foram claros e eloquentes na sua avaliação sobre
o que mais gostaram, cito, «a liberdade que nos deram»; «a criação de letras»; «sentir-me à vontade a cantar com pessoas que não conhecia»; «fazer
música e conhecer as pessoas que não conhecia»; «de conviver e de ter cantado». 80% dos participantes declararam ter «adorado» e os restantes terem
«gostado». Disseram ainda «aprendi que se pode fazer um bom trabalho, sem
qualquer conhecimento e em pouco tempo»; «foi uma coisa nova e divertida»;
«fez-me explorar as minhas capacidades».
No final, todos queriam mais ou, para ser sucinto, como disse um outro
participante: «foi simplesmente incrível».

HARD ROCK, uma inspiração…
Professoras Paula Martins e Susana Silva (AM4)
No âmbito do Projeto “A mente cozinha, a mente tempera” os jovens da
turma 2 do Arco Maior 4 visitaram o Hard Rock Café, no Porto.
Nesta visita, onde fomos recebidos pelo responsável, Nuno Teixeira, que
nos guiou pelas instalações e nos mostrou, em cada andar, música e histórias que nos deliciaram. As suas paredes gritam os lemas idealizados e praticados: “Love All – Serve All”, e outros três lemas: “Take Time To Be Kind”,
“All Is One” e “Save The Planet” presentes nas paredes, mas também no
espírito com que o staff nos recebeu e na dinâmica criada durante a visita.

Os alunos tiveram a oportunidade
de assistir a um workshop sobre
A turma 2 visita o Hard Rock Café Porto
um Mocktail, experimentar técnicas de Flair Bartending, com o
acompanhamento do Barman Rúben e, finalmente, tiveram direito a um
almoço típico da cadeia “Hard Rock Café”.
Com esta visita como inspiração, os alunos tiveram de recriar um O Mocktail, para apresentarem nas provas práticas do projeto: “A mente cozinha, a mente tempera”

Arco Maior

O “Arco em Ação” –
Uma necessidade imperiosa
Alunos (AM3), com a colaboração das Professoras Sandra Ribeiro e Vera Lima
O projeto Arco Maior, como desafio diário, remete-nos para uma reflexão
continuada sobre a ação e na ação, ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem dos nossos jovens. Esse questionamento é fundamental,
pois permite-nos uma maior responsabilização e consciencialização da
ação, orientando-nos para uma intervenção mais perspicaz, oportuna e
adequada à aquisição de competências. Balizados pelos princípios norteadores do projeto e numa lógica de encontrar soluções para os problemas
enunciados, a equipa pedagógica arquitetou um conjunto de medidas mais
ativas, mais perspicazes, mais oportunas e mais adequadas ao grupo turma. Estas estratégias revelam-se norteadoras de uma maior motivação para
a aprendizagem. E, para além disso, facilitam a comunicação entre pares e
reforçam positivamente o comportamento dos jovens, no que diz respeito
às suas competências e capacidades. Por forma a dar consistência a esta
reflexão na ação, a semana de 7 a 11 de fevereiro permitiu o desenvolvimento de atividades mais práticas, lúdicas e mais apelativas. Foi assim que,
vários convidados das áreas do desenho/pintura, da escultura, do cinema/
animação, das artes marciais, da cozinha/pastelaria, desenvolveram com
os nossos alunos experiências laboratoriais e workshops temáticos. Deste
modo, tiveram a oportunidade de assistir à abertura de uma garrafa de
vinho “a fogo”, utilizando uma tenaz, previamente aquecida ao rubro, pelo
sommelier, Mário da Fonte, que tem uma larga experiência no mundo dos
vinhos. Por sua vez, as professoras Inês Azevedo e Joana Mateus, da Casa
da Imagem, proporcionaram-lhes experiências nas áreas do desenho, da
pintura e da colagem. Nesse mesmo dia e em simultâneo, os alunos podiam optar por frequentar o workshop de cinema e animação, dinamizado
pelo formador Mário Antunes. Mais, houve igualmente a oportunidade de
experienciar uma atividade de DJing, onde e com recurso a uma mesa de
mistura, criaram as suas próprias músicas. Para além disso, a escultora
Isabel Lagarto proporcionou aos nossos jovens a construção de máscaras,
inspiradas nos caretos de Podence. Cada um, num processo de criatividade
individual produziu a sua própria máscara, pintando-a a seu gosto. Mais
tarde, o professor José Dias exemplificou algumas técnicas de defesa e de

Cabaz surpresa
Professoras Paula Martins e Susana Silva (AM4)
“A boa culinária não é para os
fracos do coração. É para as
mentes criativas! As coisas podem
até dar errado, mas não deves
deixar ninguém definir os teus
limites a partir da tua origem.
O único limite é a tua alma.”
“O chef Auguste Gusteau”
“A mente cozinha, a alma tempera”
- aluno Rúben Santiago

No âmbito do projeto da turma 2
“A mente cozinha, a alma tempera”,
foi proposto que os alunos criassem uma receita, a partir de um cabaz
surpresa que lhes foi apresentado. Estes tinham de escolher ingredientes
do cabaz e, dando asas à sua imaginação, criar uma ficha técnica e confecionar a sua própria iguaria. Tiveram, ainda, a oportunidade de criar ou
adaptar um Mocktail, para harmonizarem com o prato apresentado.
Depois de alguma pesquisa, colocaram mãos à obra, tendo sido avaliados
os seguintes pontos, durante a confeção da iguaria: mise en place, técnica
profissional, desperdícios, higiene pessoal e limpeza no local de trabalho.
Os pratos foram degustados por professores, que avaliaram os seguintes
parâmetros: pontos de cozedura, equilíbrio de temperos e apresentação
da iguaria, bem como o serviço e a harmonização da bebida com o prato.
Parabéns a todos pela vossa imaginação e empenho!

combate de artes marciais, no pavilhão do Torne e Prado. Por fim e
ao mesmo tempo que a formadora
Bárbara Fidalgo, num workshop
de pastelaria, ensinava a fazer
bombons de chocolate, recheados
de laranja e morango, a professora
Sara Silva proporcionava-lhes exWorkshop de construção de máscaras
periências laboratoriais, nas quais
era possível observar diferentes
tipos de células ao microscópio. Estes dias foram vividos de forma tão intensa, positiva, autêntica e genuína por todos, que despoletou o interesse
em continuar esta metodologia de trabalho. Pois, logo na semana seguinte
as professoras Sandra Ribeiro e Vera Lima dinamizaram um workshop de
iniciação à costura, no qual os alunos puderam confecionar pegas de cozinha, a partir de material reutilizável. Deste modo, podemos afirmar que
estas atividades despertaram nos alunos um maior interesse, empenho,
motivação e disponibilidade para a aprendizagem. Houve igualmente um
estreitar de relações entre pares, proporcionando uma maior empatia e
união entre a “família” do polo 3.

A prova dos nove
Antero Afonso – AM3
Para a prova dos nove, eram dez,
cinco em cada dia, em dias seguidos. Fardados, compenetrados e
nervosos, como exige uma prova
que se preze.
Destruir para reconstruir era o
objetivo, o cozido à portuguesa
o objeto da ação, a criatividade o
motor, a apresentação e o sabor,
os elementos diferenciadores, os
alunos, os protagonistas.

Prova de degustação (AM3)

Na mesa do escrutínio, os avaliadores. A coordenadora do polo com os
cachos de cabelo despenhando-se nos ombros, a TIL com a argúcia fluindo
no olhar , o chef com anos de conhecimento na algibeira e eu destinado a
pasmar-me.
De pé, nervosos, atentos ao desempenho de cada aluno, a formadora de
Cozinha, sem unhas para roer e o formador de Mesa/Bar, que deixava escapar «isto parece mais uma PAP que um concurso».
Os jovens desfilavam trazendo as suas propostas, em cada proposta uma
novidade, em cada novidade uma dúvida, por cada dúvida um registo e um
voltar a provar, antes de concluir.
Cada proposta uma surpresa: o piripiri a descobrir sabores, as combinações diferenciadas de legumes, o pão a substituir a travessa, o arroz,
ora de cenoura ora de bacon ora simples, os cominhos a sublinhar novos
odores e aromas, o nabo combinado com feijão, o pão alinhado na travessa
reconfigurando o cozido e, finalmente, aquele «empadão» mentiroso, que
desconstruía a receita tradicional e ocultava - até ao momento de servir -,
os ingredientes e as carnes inteiras e suculentas.
Os resultados da avaliação realizada mostraram uma luta renhida entre
todos os concorrentes com o pormenor a ser o elemento de diferenciação
como se de um photo finish se tratasse.
Profissionalismo, empenho, criatividade e lealdade um quadrilátero de
comer e de chorar por mais.
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Arco Maior

ABP - APRENDIZAGEM
BASEADA EM PROJETOS

Equipa-te para o Futuro,
ferramentas para a vida
Aluno Jorge Leal (AM1)
Durante o segundo período, os alunos do polo 1, realizaram um projeto
educativo designado por “Equipa-te para o Futuro”. Este projeto, construído pelos professores e alunos, abordou os conteúdos das disciplinas CLC e
STC relativos ao tema Equipamentos, contou também com a participação
da disciplina de CP, na temática Projetos Sociais e Pessoais. O trabalho
desenvolvido permitiu compreender o papel dos diferentes equipamentos
no dia a dia, a forma como estes influenciam a nossa vida e conhecer e
perspetivar a sua evolução.
Ao longo do projeto foram realizadas várias atividades, algumas práticas
e outras teóricas. No que respeita a atividades práticas, destacam-se as
seguintes visitas:
●
●
●

Exposição Motores da República (na Alfândega do Porto);
Estação Litoral da Aguda;
Museu da Biodiversidade.

Na componente teórica foram abordados temas como:
●
●
●
●

Equipamentos do dia a dia;
Evolução histórica dos equipamentos;
Pegada ecológica e consumo energético;
Equipamentos, sociedade e emprego.

Visita ao Museu da Biodiversidade

Os trabalhos foram finalizados com a realização e montagem de um vídeo
de apresentação pessoal (Pitch)
Os objetivos do projeto foram atingidos, os alunos entenderam a evolução
histórica e as possibilidades de futuro para diversos equipamentos. Assim,
puderam compreender a influência que os equipamentos possuem na vida
social, profissional e pessoal.

E partimos pela viagem
Professor Leonardo Afonso (AM2)
Sigo na fé da minha calma de monge diz o Kaique numa das suas letras
RAP, criadas a partir do poema A Garça, de Alexandre Herculano. Viajámos,
assim, pela palavra e pela música dos poetas do Porto. Este projeto –
Turistando pelo Porto – foi como se de uma viagem se tratasse, o título é do
Carlos e espelha bem aquilo que a aprendizagem deve ser. Uma espécie de
viagem contínua. Entre salas. Entre professores. Entre alunos. Entre saberes múltiplos e constantemente partilhados.
Sigo na fé da minha calma de monge diz o Kaique e continua Pois eu venho
de lá e vim de muito longe/ Eu não posso parar. A Aprendizagem baseada
em Projeto (AbP) traduz este sentir. O mote era, também foi, a poesia. Os
poetas do Porto. Como cruzar com outras disciplinas a poesia que brota
das palavras?
Criámos, por isso, os cocktails dos poetas Alexandre Herculano, Camilo
Castelo Branco, Sophia de Mello Breyner, Eugénio de Andrade e Almeida
Garrett. Todos tiveram direito a criações a partir da magia da sua poética.
Provámos os sabores articulados com a mensagem. Desde o Mocktail SO
GOOD com espuma de leite frio até ao Mocktail Flamingo com uma rodela
de limão a decorar. Este com sabor intenso e com o ardor da paixão que o
poema Este inferno de amar de Almeida Garrett tão bem traduz. Foi, ainda,
deste autor a articulação com os sabores que a cozinha nos traz. O almoço,
Cinco Sentidos, trouxe poesia para a mesa. Serviram-se muitas palavras em
forma de francesinha.
Poesia é tempo. Silêncios. Observação. Observámos as ruas do Porto, vimos os seus azulejos, cruzámos pontes, algumas reais, muitas imaginárias.
Olhámos os ponteiros do relógio, os segundos que sempre se sobrepunham
às horas. São os detalhes que constroem os poemas. Alguns lamentos, muitas espadas nas palavras de Eugénio de Andrade.

Uma equipa pronta para a descoberta

Em todos os jardins hei-de florir diz Sophia de Mello Breyner. Nós sorrimos
nos jardins do Palácio de Cristal, de Serralves e da copa das árvores que
quase nos fizeram tocar o céu.
Eu não corro perigo continua a dizer-nos o Kaique. E, assim, nós, enquanto
professores, enquanto alunos estamos a salvo. A AbP permite ver a poesia,
os poetas e descobrir que a pureza dos versos está entre a palavra anterior
e a palavra seguinte.

Arco Maior

Pedipaper
Alunos (AM3), com a colaboração do Professor António Santos
No dia 17 de março, realizou-se com as duas turmas (2º e 3º ciclos) e alguns
professores o Pedipaper, do Arco Maior, polo 3. Atividade esta resultante
do projeto Abp (Aprendizagem Baseada em Problemas) “O Arco Desportista”.
Mas, afinal, o que é um Pedipaper? É uma prova dividida em etapas em
que os concorrentes têm de percorrer, a pé, um determinado percurso num
dado tempo e cumprir um conjunto de tarefas. A classificação é atribuída
consoante a realização do percurso no menor tempo possível e no cumprimento das tarefas estabelecidas. Assim, os alunos dividiram-se em equipas
de 3 ou 4 elementos (acompanhados por um professor) e realizaram o percurso previamente marcado num mapa. O percurso incluía passagem pela
Serra do Pilar, Jardim do Morro, passando pela Ribeira de Gaia, pelo WOW
- World of Wine - e por outros pontos relevantes da cidade, como a Casa
Museu Teixeira Lopes e a Câmara Municipal de V.N. Gaia. Também tiveram
a oportunidade de passar por alguns restaurantes/cervejarias emblemáticos da cidade, como o Mon Ami ou o Offline. No total, o percurso teve uma
extensão de 4,2 kms. Todas as equipas cumpriram os objetivos definidos
e ficaram a conhecer melhor a cidade onde está localizado o Arco Maior,
polo 3 e desenvolveram a sua capacidade de orientação por mapa. De uma
forma geral, todos os envolvidos gostaram da experiência e referiram que
seria uma experiência a repetir!

Pedipaper, na Ribeira de Gaia

Os Olhares do Arco Maior 4
Técnica de Intervenção Local, Sara Oliveira Pinto (AM4)

-Q
 uando olho, o que vejo? – lançou alguém a questão, numa Reunião de
Equipa Pedagógica.
 uando olho para o chão... em redor... para cima... o que vejo? – acrescentou
-Q
outro colega.
 ntão, e se o próximo projeto girasse em torno dos olhares dos alunos da
-E
turma 1? – questionou mais um aventureiro.

A opinião da equipa foi unânime, mas faltava indagar os protagonistas.
Numa assembleia de alunos, as ideias foram surgindo, algo tímidas e arrastadas. Para alegria de todos, volvidos 20m de uma conversa sem pressas, já
o projeto estava batizado: OS OLHARES DO ARCO MAIOR 4
Durante alguns dias, professores e formadores das diversas áreas disciplinares trabalharam em articulação, estruturando conceitos-chave, elencando conteúdos, competências e atividades a desenvolver. Com os jovens da
turma 1, seguiu-se o trabalho prático.
Viver em Português olhou o Porto através do cinema e da poesia. “Aniki
Bóbó”, de Manoel de Oliveira, permitiu conhecer um passado livre e repleto
de sonhos, vivenciado nas margens do Douro de 1942. Por outro lado, com
o poema “Impressão Digital”, António Gedeão lembrou-nos que quando
olhamos a mesma realidade, fazemos diferentes apreensões. Onde Sancho
vê moinhos, D. Quixote vê gigantes!; Cozinha atribuiu mais sentido à expressão “Os olhos também comem… e bebem!”, com a pesquisa da história
de diversas iguarias da cidade: o Bacalhau à Gomes de Sá, as Tripas à moda
do Porto, a Francesinha, o Molete, os Papos de Anjo, o Bolo de S. João e o
Vinho do Porto; Homem e o Ambiente reconheceu o tipo de rochas usadas nos pavimentos e nos monumentos da cidade, explorando a utilidade
dos recursos geológicos. Neste âmbito, os alunos visitaram o Planetário
do Porto e perceberam que, assim como cada pessoa tem o seu olhar, tem
também o seu espaço; Comunicar em Inglês contribuiu com a pesquisa

Visita à Exposição – Os olhares do Arco Maior

de vocabulário sobre os meios de transporte e sinais de trânsito existentes na cidade, e construiu o cartaz “Around our city”; Artes Dramáticas
e Multimédia possibilitaram conhecer in loco o património cultural da
cidade, através da realização de duas visitas de estudo, com um rigoroso e
agradável registo fotográfico. À descoberta de novos olhares sobre o Porto,
foram pensados e realizados dois percursos: num primeiro momento, os
alunos subiram à Torre dos Clérigos e calcorrearam as zonas da Cordoaria,
Igreja do Carmo, Praça Carlos Alberto, Leões e a Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto; posteriormente, exploraram os Aliados, S. Bento, a
Rua das Flores, a Praça Infante D. Henrique, a Ribeira, a Ponte D. Luís, os
Guindais e a Batalha. Matemática e Realidade, com recurso às fotografias
de paisagem e de rua já organizadas e catalogadas, envolveu os alunos no
trabalho de percentagens; Tecnologias da Informação e Comunicação
sistematizou aprendizagens, através de um variado leque de aplicações, e
elaborou pósteres com conteúdos das restantes disciplinas.
O projeto “Os Olhares do Arco Maior” materializou-se numa bonita instalação artística, visitada por vários olhos… uns mais objetivos, outros mais
fantasiosos. Acreditamos que conseguimos realçar a riqueza da diversidade de perspetivas. E que foi possível fazer uma viagem pelo passado e pelo
presente do nosso Porto. Agora, desejamos ver o futuro!
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O ARCO E A
COMUNIDADE

Arco Maior

Pelo direito ao vento nos cabelos

comunidade familiar é necessário encontrar uma atividade que seja saudável para os idosos; para a comunidade em geral nós inspiramos as pessoas, quando passamos por aí, com dois idosos sentados numa bicicleta
vermelha.

Alunos Ângelo Coimbra e Jorge Costa (AM1)

No passado dia 15 de março, os alunos do polo 1, deslocaram-se ao Núcleo
Rural do Parque da Cidade, para realizar um Workshop sobre transporte em
Trishaw (bicicleta com tração elétrica) de idosos e pessoas com dificuldades de locomoção. A ação foi promovida por Sílvia Freitas, da Pedalar Sem
Idade. Durante a manhã os alunos puderam conhecer o funcionamento do
projeto e aprender sobre a manutenção, cuidados e técnicas de condução
daquele tipo de veículo.
Pedalar sem idade integra um movimento internacional, fundado na
Dinamarca em 2012, por Ole Kassow, constituído por voluntários (pilotos),
que se dedicam a apoiar idosos da sua comunidade, realizando passeios
gratuitos em bicicleta. O lema é “o direito ao vento nos cabelos”.
Entrevistamos Sílvia Freitas, responsável pela iniciativa na cidade do Porto.

O Arco e a comunidade

Quais são os objetivos do projeto Pedalar Sem Idade?
Os objetivos são integrar os idosos na sua comunidade de referência, trabalhamos e pedalamos para quebrar o ciclo de isolamento, quer das pessoas que se encontram em instituições, quer das pessoas que se encontram
isoladas em casa.
Qual a sua importância para a comunidade?
Para a comunidade de pilotos é importante pedalar e sentir que fazem o
bem pelo outro; para a comunidade das instituições é importante encontrar uma alternativa para colocar as pessoas em outros espaços; para a

Como conseguem que o projeto seja sustentável financeiramente?
Não é fácil conseguir a sustentabilidade financeira de um projeto cujos
passageiros não são os nossos clientes. Tentamos com empresas, com organismos públicos e com as próprias instituições que os passeios sejam
tendencialmente gratuitos para os idosos, para que sintam que o voluntário lhes entregou aquele tempo generosamente, que merecem aquela atenção por parte da sociedade. Estamos sempre a tentar remodelar a forma
como conseguimos a sustentabilidade do nosso projeto.
Na sua opinião poderá existir colaboração entre o Arco Maior e o
vosso projeto?
O Pedalar Sem Idade é um projeto intergeracional, todo o interesse que
possa haver por parte de pessoas mais jovens é sempre bem vindo. Os
nossos utentes sentem-se eles próprios mais jovens quando convivem com
pessoas como vocês. A realidade deles é estarem numa instituição com
pessoas com mais idade, o que querem é beber um bocadinho da juventude
da comunidade, perceber o que está diferente daquilo que eles viveram.
Por isso precisamos de voluntários, de pessoas responsáveis, que queiram
construir uma relação autêntica com pessoas mais velhas e aprender com
elas, isso é muito importante para nós.
O que é que a faz acordar todos os dias disponível e motivada para
desenvolver o projeto?
Essa é uma pergunta muito interessante. O que nos faz ter sempre disponibilidade é uma coisa muito legítima, querermos construir, já hoje, aquele
que será o nosso futuro amanhã, sabemos que vamos viver mais tempo e
queremos vivê-lo com qualidade. Estou sempre a dizer que serei uma idosa
rebelde, dificilmente vou admitir um tipo de envelhecimento baseado na
poltrona e televisão, acho que não é da minha natureza, a maior parte dos
nossos pilotos partilha desta opinião. Gostaríamos que o Pedalar Sem Idade
fosse uma realidade padrão, que todas as pessoas tivessem várias oportunidades por semana para sair, de bicicleta ou de outra forma qualquer.
O que pretende para o projeto no futuro?
Quanto mais perto estivermos das pessoas, mais fácil será o nosso trabalho. O nosso objetivo é possibilitar os passeios de bicicleta ao maior
número possível de pessoas, isso passa pela multiplicação de bicicletas,
que é difícil mas tem que acontecer. O nosso objetivo também é que os passeios venham a ter a melhor qualidade possível, por isso temos construído
projetos relacionados com o contacto com a natureza, com o património e,
claro, apostando sempre na relação entre piloto e passageiro.

Bem vindos!
Professora Teresa Diogo (AM4)

Acolher quem nos quer visitar é sempre um agradável momento para uma
troca de ideias e se for acompanhado por breve “lanchinho” ainda melhor.
Assim aconteceu com o acolhimento a uma delegação de professores estrangeiros que nos visitaram a pedido da associação KOKORO.
O grupo constituído por um grupo de 25 professores da Dinamarca,
Noruega, Reino Unido e Portugal está a desenvolver um projeto denominado “Using Games as a focus” visitou as nossas instalações e dedicou
particular atenção à exposição dos produtos desenvolvidos no projeto “Os
Olhares do Arco Maior4”. Foram muito interessantes as conversas geradas
entre os visitantes e os nossos professores que tiveram oportunidade de
explicar o âmbito do projeto e as estratégias pedagógicas que desenvolvemos para implementar o currículo. Também os alunos tiveram um mo-

Receção do grupo Erasmus, no espaço exterior do AM4

mento de interação com o grupo o que permitiu reforçar a necessidade da
aprendizagem do inglês para a comunicação com pessoas de outros países.
E como o dia estava soalheiro, e os alunos tinham preparado um lanchinho
o pátio foi o local ideal para uma troca de informações e experiências…
quem sabe novas parcerias.

Arco Maior

O Arco recebe: a emergência
de um dia diferente
Professora Ana Marcos (AM3)

“O medo está na base de todas as formas de exclusão, tal como a confiança está na génese de
todas as formas de inclusão.”
Jean Vanier

Workshop “Eu sei fazer bolachinhas”

A necessidade de um dia diferente fazia todo o sentido para os alunos do
Arco Maior, polo de Gaia; pois havia a emergência em ter outras dinâmicas,
outros desafios que respondessem à ânsia e à vontade de aprender mais
e melhor. Para isso, pensamos um dia completamente diferente, com o
propósito de que os nossos jovens reconhecessem e valorizassem as diferenças que existem em cada um de nós, até porque e segundo o Relatório

de Monitorização Global da Educação 2020 (GEM), “as diferenças são a
única coisa que temos em comum”. Assim, é preciso festejá-las para que
cada indivíduo tenha a capacidade de sentir empatia e respeito por todas
as pessoas, mas também que perceba e valorize a riqueza que cada um trás
consigo. Logo, entendemos que o respeito pela diversidade social é condição sine qua non para uma sociedade democrática, mais justa e igualitária.
Foi então, numa lógica de Educação Inclusiva que, no dia 24 de maio, recebemos um grupo de alunos da Escola Básica da D. Pedro I, agrupamento ao
qual o polo de Gaia está alocado, acompanhados das Professoras Conceição
Marques e Joana Salvado e um outro grupo da Escola Básica da Senhora da
Hora, acompanhados do Professor João Miguel. Nesse dia, esses alunos e
em conjunto com os nossos jovens tiveram a oportunidade de participar
em quatro workshops. No de “Eu sei fazer bolachinhas e cocktails divertidos”, orientado pela formadora Bárbara Fidalgo, as alunas Ana Rita Pereira
e Letícia Fernandes ajudaram, todos os que integraram esta atividade, a
fazer bolachas de manteiga e limão. Ao mesmo tempo, o formador Carlos
Gonçalves orientava os jovens na preparação de um cocktail sem álcool,
para acompanhar mais tarde o momento do almoço. Mais, enquanto decorriam estes dois momentos, outros alunos dividiam-se entre o workshop
“Vou tratar das flores do meu jardim”, da responsabilidade da formadora
Inês Afonso e o de “Eu sou um artista”, a cargo de Professora Vera Lima.
No primeiro, aprenderam a fazer a propagação de plantas aromáticas, tais
como o alecrim, o tomilho e o cebolinho, identificando cada uma delas. No
segundo, aprenderam a técnica da decoupage em vidro, a qual consiste na
colagem de motivos de guardanapos de papel decorativos em frascos de
vidro reciclados. Todos os alunos tiveram a oportunidade de participar,
de forma rotativa, nos workshops pensados para esse dia. No fim, alunos
e professores envolvidos levaram como recordação, os produtos finais de
cada atividade. O feedback foi extremamente positivo, superando todas as
nossas espectativas; pois foi visível no rosto de cada um, o entusiasmo, a
alegria e a satisfação de contentamento de um dia bem passado. Terminado este dia, podemos afirmar que o nosso propósito foi cumprido; criamos
relações, criamos sentidos, estabelecemos laços, abrimos possibilidades e
experimentamos o prazer de contribuir para o bem estar uns dos outros.

Agora estendem a roupa
de qualquer maneira
Testemunho D. Glória Saldanha (AM2)
O Arco Maior, polo 2, arrancou o ano letivo com o projeto Eu sou o meu lugar. Pretendeu-se envolver a comunidade e envolvermo-nos. Conhecemos
os vizinhos, falámos com eles e convidámo-los a vir ao Arco. Falámos muito. Aprendemos. Trocámos opiniões. Dessas conversas fica o testemunho
da Dona Glória.
Chamo-me Glória Saldanha e tenho 85 anos. Vivo no Porto há 70 anos e
aqui, na Noêda, há 55. Quando morava na aldeia bordava e, quando vim
para o Porto, nas horas vagas, também continuava a bordar, mas tinha
pouco tempo. Trabalhava numa casa como empregada efetiva, onde havia
12 crianças. Já várias pessoas me pediram para as ensinar a bordar, mas
depois acabam por desistir. Eu é que mantenho o hábito do ponto cruz. Às
minhas netas já dei um enxoval.
Gostei muito quando vocês vieram para aqui. Ficava triste de ver esta escola abandonada. Inicialmente, há muitos anos, esta escola tinha uma horta e
tudo. E havia um guarda efetivo que tomava conta dela. Vivia naquela casa
que agora está a cair de podre. Enfim… Gosto quando os rapazes passam
aqui e me cumprimentam. Gostei tanto que me tivessem convidado para
o vosso Magusto. Ver as pessoas da Noêda com os moços e com os pro-

D. Glória Saldanha com o aluno Pedro Firmino

fessores. Foi muito interessante. Mas confesso que a maneira como alguns
se vestem dá-me pena. Muito mal vestidos. As calças todas rasgadas, sem
pano. Não quero ofender ninguém (pausa). São os gostos deles.
Gostava de partilhar algumas ideias com estes jovens, com a juventude de
agora. Por exemplo, não estar com o telemóvel à mesa, durante as refeições. Não deixo que as minhas netas o utilizem. Digo sempre “desculpa,
mas, aqui, à mesa não estão com o telemóvel!”. Os jovens não estão habituados a ouvir “não”! E o “não” faz parte da vida! Depois, também, me
incomoda ouvir “ai não gosto de sopa, ai não gosto disto, ai não gosto daquilo” (pausa). Temos de aprender a ser humildes e não querer gastar mais
do que aquilo que podemos. Andar limpinho, sem “medalhas” e não meter
nojo a ninguém. Nunca gostei de ser uma maltrapilha qualquer. Na minha
aldeia, quando eu era miúda e íamos lavar aos poços, no meio do monte,
diziam “quem vier para casa com os pés por lavar, a roupa não vem bem
lavada”. Ai da gente que estendesse uma peça de roupa do lado direito, que
não virasse os bolsos das calças dos homens. De tudo isso elas reclamavam. Agora não. Agora estendem a roupa de qualquer maneira.

15

16

Arco Maior

Editorial

Ficha Técnica

Direção de jornal
Ana Marcos e José Moreno

Edição de imagem
Arco Maior 3

Arco polo 1 . Galiza – Geral
910 908 410 . arcomaior@gmail.com

Nesta edição do Jornal do Arco Maior, pretende-se partilhar com a comunidade

Coordenação editorial
Equipa Pedagógica do Arco Maior 3

Execução gráfica
LabGraf, Vila Nova de Gaia

Arco polo 2 . CAMPANHÃ
225 360 634 . arcomaiorp2@gmail.com

Redação
Professores e formandos dos 4 polos do Arco Maior

Impressão
Penagráfica, Penafiel

Arco polo 3 . Gaia
927 643 519 . arcomaior3gaia@gmail.com

Fotografia
Professores, formadores e formandos dos 4 polos do
Arco Maior

Apoios
Família Soares dos Santos e Fundação Manuel Leão

as atividades e os projetos realizados num semestre de trabalho escolar, valorizando o empenho e a dedicação de professores e alunos e demais colaboradores.
Obrigada a todos!

Arco polo 4 . Carvalhido
965 055 648 . arcomaior4@gmail.com

