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Um charco mágico… 
na EB do Parque

Era uma vez uma semen� -
nha carregada de ideias que 
foi crescendo, procurando 
alargar a Rede de Clubes de 
Ciência Viva do AESL e que 
vai começar a germinar com a 
construção de um Charco Pe-
dagógico, em estreita colabo-
ração com diversos parceiros 
educa� vos, na EB do Parque.

Trazer a natureza à escola 
proporcionará aos alunos a 
promoção da biodiversida-
de, a fruição, a exploração 
e aprendizagens significati-

vas, assim como reafirmará 
o nosso orgulho em sermos 
uma Eco-Escola que procura, 
incessantemente, dinamizar 
ações de educação ambiental 
que sensibilizem todos para 
a conservação de habitats e 
para a proteção e preservação 
da biodiversidade local.

É, ainda, um projeto na sua 
fase embrionária, mas que 
promete sa� sfazer os sonhos 
de todos os envolvidos e que 
ficará ao serviço de toda a 
comunidade escolar. 

Aqui é um melhor lugar!

Uma ESCOLA NOVA?! Ah! 
Oh! Ui! VIVA!

 É o reflexo do espanto e 
da admiração manifestados 
pelos alunos. Depois de um 
ano letivo passado na SL2, 
antigas instalações da João 
da Silva Correia, construção 
centenária, outrora a casa 
do Colégio Castilho, chegou 
a hora de inaugurar um novo 
edi� cio no AESL.

É um lugar muito agradável, 
airoso e espaçoso que acolhe, 
entusiasma e mo� va os nossos 
alunos. Estão encantados, o 
que já valeu para todos e por 
toda a luta travada!

Vamos, juntos, CONSTRUIR 
um futuro melhor, onde todos 
e cada um são bem-vindos e 
acolhidos com carinho.

O FUTURO é já hoje!!! 

Alunos da Serafi m QUALIFICA(do) para o Ensino Superior

Um exemplo de persistência
É do conhecimento de todos 

o quão importante é a Escola 
na vida de todos os cidadãos e 
disso tomamos ainda mais cons-
ciência à medida que cresce-
mos. Assim, procurando abarcar 
mais conhecimentos, nasceu, de 
novo, na vida do Carlos Manuel 
Barbosa, de 49 anos, o gosto 
pela aprendizagem, tendo rea-
lizado, no ano transato, a sua 
matrícula no Centro Qualifi ca. 
Na altura, possuía o 9.º ano, 
mas a sua persistência levou-o 
a concluir o 12.º ano. Mas o 
mais surpreendente, ainda, é 
o facto de, recentemente, ter 
ingressado no Ensino Superior. 

Os Centros Qualifi ca são es-
pecializados na qualifi cação de 
adultos, promovendo a apren-
dizagem, ao longo da vida, e 
a melhoria das qualificações 
escolares e profissionais, va-
lorizando, igualmente, os per-
cursos individuais de adultos 
que pretendem adquirir novas 
competências, mesmo que já 
se encontrem no mercado de 
trabalho, nomeadamente os 
Cursos de Português Língua 
de Acolhimento, Cursos EFA 

e Formações Modulares em 
várias áreas. 

Além destes, o Centro Qua-
lifi ca reforçou a sua aposta no 
Reconhecimento, Validação e 
Cer� fi cação de Competências 
escolar ou profissional. Este 
ano le� vo, todos estes proces-
sos de RVCC apresentam uma 
novidade, o apoio financeiro 
para todos os formandos que 
integrem esta valência forma� -
va. com Afi nal, estamos sempre 
a tempo de aprender!

No caso do Carlos, aos 24 
anos, o 9.º ano foi sufi ciente, 
embora a vontade de ingressar 
num curso do seu agrado tenha 
permanecido. Agora, conseguiu, 
pela sua labuta e o apoio da 
família, conseguiu reconstruir 
o seu percurso de vida. O Carlos 
sonhou e venceu! E tu, estás à 
espera de quê?
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AESL - um Agrupamento acreditado*!
Até 2027, o AESL assumiu o compromisso, 

perante a Agência Nacional Erasmus+, de pro-
mover a formação de alunos e de professores, 
do Ensino Profissional, na Europa. Assim, 
todos os anos, abrirão vagas, para que os 
alunos efetuem estágios (FCT), com a duração 
de 1 a 3 meses, na sua área profi ssional, e os 
professores aprofundem a sua especialização.

 O AESL orgulha-se do seu Plano de Desen-
volvimento Europeu e destaca o obje� vo de potenciar a criação de 
ambientes de aprendizagem ricos e es� mulantes em experiências 
pedagógicas, num contexto europeu, quer para os seus alunos, quer 
para o seu staff , como mote para esta empreitada diferenciadora 
dos percursos para todos os que escolhem a Serafi m Leite para 
estudar e trabalhar!

*Projeto Erasmus+ 2022-1-PT01-KA121-VET- 000053769

 «A(r)riscar»? No AESL? Sempre!
No âmbito do Projeto Nacio-

nal de Ilustração, “A(r)riscar”, 
subordinado ao tema «Pinturas 
e Pintores Portugueses», os alu-
nos do AESL (3.º ciclo e Ensino 
Secundário) embarcaram, mais 
uma vez, na referida inicia� va, 
reinventando temas e quadros 
de diversos pintores(as) da 
nossa pátria, tendo três dos 
trabalhos merecido o pódio 
nacional, da autoria dos alunos 

Edgar Vilas-Boas, Mafalda José 
e Maria Flor Costa.

Este projeto passa por des-
pertar nos jovens a consciência 
sobre a importância de temas 
atuais através da ilustração e, 
acima de tudo, por os ensinar a 
valorizarem o seu talento, como 
sucedeu com os nossos peque-
nos grandes Artistas! Vamos 
con� nuar a a(r)riscar? 

Mensagem da Diretora do AESL
Começo por desejar a toda a comunidade educa� va um 

excelente ano le� vo com a convicção de que as ansiedades 
e as expecta� vas se transformarão, pouco a pouco, em 
aprendizagens e na concre� zação de sonhos. 

O AESL acompanhar-vos-á nesse caminho que vos levará 
ao sucesso!

Notáveis da Minha Terra
 O AESL caminha, sem dú-

vida, no sen� do de permi� r 
que a nova geração tenha, 
cada vez mais, uma VOZ e 
adquira um conhecimento que 
proporcione uma intervenção 
cívica, a� va, consciente e res-
ponsável. 

Par� ndo desta ideologia, os 
alunos do 8.º C (21’22) arre-
gaçaram as mãos e par� ram 
para a inves� gação em torno 
de Homens e Mulheres de 
S. João da Madeira com um 

papel marcante na vida e na 
História da cidade, nas mais 

dis� ntas áreas.
Importa referir que o Minis-

tério da Educação, no âmbito 
da Educação para a Cidadania, 
foi o responsável por este de-
safi o, tendo par� cipado, nesta 
inicia� va, cerca de 400 alunos 
que deram o protagonismo a 
mais de 300 personalidades 
do país, entre eles os discen-
tes Jéssica Ferreira, Leonardo 
Pereira, Mariana Martins e 
Ma� lde Soares, do AESL, cujos 
trabalhos foram dis� nguidos, 
ao nível nacional. 

Parabéns! 

Uma mão ao serviço dos novos tempos
Nos tempos hodiernos, a 

palavra evolução é uma cons-
tante e muitos dos avanços 
são realizados na área da 
saúde, contribuindo, assim, 
para uma melhor qualidade 
de vida… para todos. 

No AESL, no ano letivo 
2021/2022, foi levado a cabo, 
no âmbito do PAP (Projeto 
de Aptidão Profissional), o 
projeto de uma mão biónica, 
por parte dos alunos Daniel 
Pereira e Diogo Oliveira, do 
12.º ano do Curso Profi ssional 
de Eletrónica, Automação e 
Comando. 

A mão biónica é um exem-
plo perfeito da união entre a 
eletrónica e a impressão 3D, 

possuindo tudo o que é ne-
cessário para representar uma 

mão humana, desde a sua 
forma à movimentação. Tal 

deve-se à existência de 5 fi os 
de nylon e de 6 servo motores, 
controlados por potencióme-
tros. Esta foi, sem dúvida, uma 
forma de se imitar o movimen-
to de um tendão a retrair (sem 
nunca esquecer que o pulso 
gira igualmente), criada pela 
mente destes jovens sonha-
dores e brilhantes. 

 Este empreendimento só 
foi possível tendo em conta o 
tempo que ambos dedicaram 
ao estudo da ciência da im-
pressão 3D e do movimento 
do braço humano. O obje� vo 
era, afi nal, construir uma pró-
tese humana a par� r de casa e 
a sua missão, como se prevê, 
foi um sucesso e o resultado 
do mesmo fala per si. 


