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ERASMUS+ na ESEN

“2019: mais um ano, mais um começo!
A APESEN - Associação de Pais e Encarregados
de Educação da Escola Secundária de Emídio

Math & Science Practices With Fun! - Um Percurso na Letónia...
Graça Rocha

Navarro também se renovou e se apresentou
aos seus associados com uma nova equipa e
lentos, mas firmes; os objetivos concretizados aos

“O mundo é um livro e aquele que não
viaja lê somente a primeira página.”

poucos, mas efetivamente consistentes; a disponi-

Santo Agostinho

um projeto de continuidade. Os passos têm sido

bilidade continua reduzida, mas o compromisso
é muito sério. Neste ano que se inicia renovam-se
vontades, estabelecem-se ligações, recriam-se
ideias e a APESEN pretende acompanhar todos
esses desejos.
Uma das suas considerações mais relevantes
prende-se com a necessidade de promover uma
integração mais efetiva entre a Família e a Escola,
ressalvando positivamente as inter-relações entre
os dois ambientes. Pretende-se de forma despretensiosa relevar a posição de atuação dos pais/
encarregados de educação. Ao nível individual,
incentivando-os no acompanhamento ao(à)
seu(sua) educando(a)/filho(a) em casa ou deslocando-se com frequência à escola partilhando
informação com o(a) seu(sua) Diretor(a) de Turma.
Coletivamente, numa perspetiva de participação
e envolvimento, como membro efetivo, que é, de
uma comunidade escolar.
No entanto, o maior problema e desafio que
os próximos anos letivos nos trazem é a consciência de que existem ainda muitas barreiras

E

a segunda viagem de preparação
das atividades do projeto Erasmus+ Math & Science Practices With
Fun! aconteceu... A equipa da nossa escola,
constituída por quatro professores, José
Rosa, José Luís Lima, Lurdes Santos e Graça
Rocha, rumou a Rēzekne no pretérito dia 23
de setembro.
Rēzekne é uma cidade no vale do rio
Rēzekne, na região de Latgale da Letónia
oriental. É chamada de Coração de Latgale.
Construída sobre sete colinas, está situada a
242 Km a leste de Riga e a 63 Km a oeste da
fronteira entre a Letónia e a Rússia. Tem uma
população de 31.216 (2016), tornando-se a
sétima maior cidade da Letónia.
A semana de 24 a 28 de setembro serviria
de calendário para a ordem de trabalhos a
cumprir na escola Polish State Gymnasium.
Trata-se de uma escola do Ensino Básico, até
ao terceiro ciclo.

socioculturais passíveis de serem ultrapassadas.
O papel cívico das Associações de Pais, enquanto
representantes das famílias, só se pode cumprir
se houver uma perceção de todos os fatores que
estão em jogo nestas novas mudanças, face às
novas realidades.
Não basta referenciar que os pais não comparecem na escola; que os que aparecem tendem a
ser sempre os mesmos; que há uma preocupação
individual maior do que o envolvimento coletivo.
Não basta testemunhar esta frustração. É preciso
reflexão, é necessário formação, é fundamental
criar dinâmicas específicas para que os protagonistas desta relação Escola / Família se sintam
preparados para colaborar e para aprender.
O novo papel desta relação parental no seio
da comunidade educativa deverá apresentar-se
como um objetivo maior para este novo ano.
É preciso motivar as Famílias para aceitar a responsabilidade de serem parceiras numa escola

Entre as reuniões habituais de preparação, calendarização e análise do plano de
atividades do projeto, fomos surpreendidos,
no dia 25, por uma peça de teatro apresentada pelos alunos, cuja temática era a Matemática e os homens ilustres desta ciência.
Neste dia, aconteceu também a visita ao

centro cultural “Gors” e ao Museu da Cidade.
No dia seguinte, cumprimos o programa agendado pelos parceiros da Letónia
e viajámos até Rundāle, com o objetivo de
visitar o Rundāles Pils (Palácio de Rundāle), antigamente também conhecido como
Ruhenthal. Este palácio é o mais importante
palácio barroco da Letónia e um dos mais
célebres monumentos históricos do país,
sendo referido muitas vezes como o Versailles do Báltico. Fica situado em Pilsrundāle,
na região histórica de
Semigola. Entre quartos e salas, possui 138
divisões divididas pelos
seus dois andares. O
palácio foi construído na
década de 1730 como
residência de Verão de
Ernesto João de Biron,
o Duque da Curlândia. O
seu aspeto magnânimo,
imponente e principesco, surge realçado pelos
jardins circundantes, que deliciam quem por
lá deambula... Apesar da chuva, que teimou
em não nos largar, não desistimos de visitar
todos os espaços, com a admiração que eles
mereciam.
O último dia deste encontro na Letónia foi
preenchido por atividades diversificadas. O

dinamização deste projeto. Seguiu-se a
viagem à Basílica de Aglona, ao Christ The
King’s Mount, um parque com 370 esculturas de madeira, com representações da vida
de Cristo, e a visita ao Museu do Pão, com
direito a um almoço tradicional. Sequentemente, o grupo regressou à escola para
formalizar a certificação do encontro, que
terminou com um concerto de três tenores
na sala de concertos do Centro Cultural Gors
– “O Sole Mio”. Este evento foi oferecido pelo
governo local a todos os docentes da região
e, neste caso, aos professores portugueses
e turcos, que também se encontravam na
cidade.
O trabalho conquista o homem e as viagens fazem-no sonhar. Viajar e trabalhar são
a dupla perfeita para o seu sucesso.

que recebe, também ela, atores com novos papéis
de monitorização e avaliação. Funções como a
de representação no Conselho Geral da Escola
ou num Conselho de Turma, ou até a participação na Associação de Pais, devem ser encaradas
como uma responsabilidade, dada a natureza da
defesa e promoção dos interesses de cada Família

grupo começou por ser recebido pelo Mayor
Aleksandrs Bartasevics e os representantes das autoridades locais, cuja mensagem
primou pelos agradecimentos mútuos na

no que respeita à educação e ensino dos seus
filhos/educandos. Cabe à Família a orientação e o
desenvolvimento de competências num primeiro
plano. Mas a escola não poderá desempenhar a
sua função se não puder contar com o seu apoio.
O sucesso educativo dos jovens está na forma
como esta missão conjunta se desenvolve. O
futuro da “nossa” ESEN Viseu será aquele que

Ficha Técnica

a nossa vontade assim o determinar! Sejamos
todos, em 2019, criadores de mudanças e
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não a Associação de Pais, mas PARA OS PAIS.
Votos de um excelente 2019 para toda a
Comunidade Escolar!
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