
 
A newsletter da EPADD-Paiã  maio, 2021 

O mês de maio é, tradicionalmente, um mês de festa na EPADD, pois celebra-se 
o seu aniversário.

Este ano, pela segunda vez, as celebrações foram diferentes, à distância, 
cada turma na sua sala .

O senhor Diretor e o presidente do Conselho Geral usaram as plataformas digitais
para se dirigirem à comunidade escolar, saudando e incentivando todos os seus
membros a perpetuarem e dignificarem o nome da Escola. 

Estiveram também presentes nesta saudação digital o professor aposentado Nuno
Pereira e o antigo aluno Ricardo Carvalho, hoje funcionário da Escola.

Fica a certeza que estamos de pedra e cal, a lutar para manter o bom nome da
instituição. 

Não se esqueçam que:

NÃO SOMOS GENTE ORDINÁRIA,
SOMOS A MALTA DO AMANHÃ,
ESTUDAMOS NA ESCOLA AGRíCOLA,
NO LOCAL DA PAIÃ!

NINGUEM NOS
PARA! 



NINGUEM NOS
PARA! 

 

 

Fomos visitados por alunos de um Curso de Ambiente de uma escola romena,
no âmbito do Programa Erasmus + . Estes alunos desenvolveram várias atividades,

nos laboratórios e na Ribeira da Paiã. Integrados no Projeto Rios, da ASPEA, 
a sua participação culminou com a apresentação de um projeto de recuperação 

da ribeira que atravessa a Escola.  
 
 

E TANTA COISA
ACONTECEU ...

 

 
Os professores Nuno Gonzaga, Ana Paula Ribeirinho, Adélia Santos, Graça Dias, Filomena

Silva e Conceição Santos acompanharam estes alunos nas diferentes atividades
desenvolvidas  

 
 



E TANTA COISA
ACONTECEU ...

Entretanto no Centro
Hípico ...

 

 
Durante as aulas de Formação Tecnológica, os alunos do 2A CEF, sob a supervisão do

professor Filipe Fialho, fizeram a sua parte na requalificação/melhoramento das instalações.
Seis boxes que estavam em mau estado foram intervencionadas: os alunos rasparam 

as paredes, envernizaram as portas, taparam buracos das paredes e do chão, 
pintaram o interior e o exterior das boxes. 

Trabalharam bem e deixaram as boxes muito mais bonitas.
Estão de parabéns! 

 
 



Já no Borboletário...

 

 
Coube aos alunos do 1A CEF a hercúlea tarefa de recuperar

o Borboletário, uma das instalações mais caraterísticas da Escola. 
Um incrível antes e depois que tem ocupado as professoras 

Cândida Ganhão e Olena Ovkun, e os seus alunos. 
 
 



 

 
A diferença é enorme. 

E as surpresas sucedem-se: habitantes inesperados foram encontrados 
e respeitada a sua privacidade e integridade.  

 
 



Mas estes alunos continuaram, agora
construindo gaiolas para os animais

em cativeiro



E fizeram também diferentes
atividades nas disciplinas de

Matemática e HST

 

 
Não descuraram, no entanto, o maneio dos animais com que trabalham todos os dias.

 
Cuidado, a cobra quer fugir...

 
 



Muitos alunos em estágio,
em diferentes áreas. 

Bonito de se ver, três gerações de alunos da EPADD, 
aqui na companhia da professora Conceição Santos. 

 



 E os alunos de
Processamento e Controlo...

Foram convidados a participar na nobre arte de fazer pão! 
 

Aposto que a seguir se deliciaram com os doces
 e compotas que também produzem !

 



E até houve uma
visita de estudo

Os alunos do 2ºC visitaram o Parque Urbano e a Mata do Jamor, 
 numa iniciativa da professora Claudia Songamaso. 

Foi bem divertido! 
 



A Associação de
Estudantes 

Enquanto uns alunos concluíram os seus estágios profissionais,
outros, na Escola, iam dando o seu melhor para tornar o espaço 

mais bonito, seguro e acolhedor! Obrigada!
 



A  Associação de Estudantes: A Associação de Pais
continua presente 

A Pandemia e o Ensino 
 

Finalmente voltamos á Escola, mas até lá chegarmos passamos por uma turbulência
de sentimentos e comportamentos.

Portões fechados e alunos distantes das salas de aulas. Esse cenário com milhares de
escolas fechadas em diversos países não se repetia desde a Segunda Guerra Mundial,
evidenciando novamente todo o zelo que devemos ter com o ensino, que desta vez foi
escancarado pela relação indireta entre Educação e Coronavírus.

A verdade é que, para não dizer ninguém, pouquíssimas pessoas imaginavam uma
pandemia com as proporções que a COVID-19 alcançou. Como consequência disso,
praticamente organização nenhuma estava preparada para lidar com as consequências
naturais impostas pelo distanciamento e isolamento social.

Muito tem sido dito e escrito sobre as consequências que a pandemia poderá ter 
na evolução dos processos educativos, designadamente na forma como se ensina 
e se aprende nos diferentes níveis de educação. Trata-se, a meu ver, de uma falsa
questão, que deriva certamente de se terem encetado experiências de ensino 
não convencional designadas como “Ensino a Distância”, mas que na realidade 
 deveriam ser consideradas como “Ensino Remoto de Emergência”.

O afastamento das escolas, levando os  jovens a estudarem em casa, mostrou a
muitos o quanto as famílias estavam até então afastadas da escola e da aprendizagem
dos seus filhos. Ao terem de acompanhar mais de perto a rotina de estudos, 
pais e mães perceberam a necessidade de estarem mais próximos e inteirados 
do material didático, das metodologias adotadas e dos professores.

Esse processo tem desgaste para ambos os lados. Os familiares e responsáveis 
viram-se sobrecarregados com essa nova demanda, combinada ao trabalho no formato
home office e afazeres do lar, mas passam a valorizar mais os professores e a escola.
Do outro lado, as instituições de ensino passam a ser mais visadas por pais e mães,
agora com melhor entendimento da aprendizagem dos estudantes.

Apesar de alguns entraves, o balanço da quarentena pode e deve ser positivo. 
No fim, todos queremos o melhor para os nossos jovens, portanto precisamos
estabelecer relacionamentos respeitosos, transparentes e objetivos.

Et voilá…..voltamos ao nosso “possível” normal.

Associação de Pais e Encarregados de Educação 



A  Associação de Estudantes: A Associação de Pais
continua presente 

E  na Biblioteca...

Continuam a desenvolver-se atividades,
como as tutorias, com número reduzido

 de alunos 
 

Promove-se a escrita criativa, 
agora em Inglês (continuamos à espera

das participações...)
 

A descobrir em 
https://nabibliotequice.wordpress.com/

 

Relembramos Eduardo Lourenço 
 



A 
 Asciaçãe

Estudantes
: 

Como é que se esquece alguém que se ama? Como é que se esquece alguém que nos faz falta 
e que nos custa mais lembrar que viver? Quando alguém se vai embora de repente como é que 
se faz para ficar? Quando alguém morre, quando alguém se separa - como é que se faz quando 
a pessoa de quem se precisa já lá não está? 

Maio foi também um mês de partidas 
 

Mas maio foi também um
mês de partidas...

As pessoas têm de morrer; os amores de acabar. As pessoas têm de partir, os sítios têm de ficar
longe uns dos outros, os tempos têm de mudar Sim, mas como se faz? Como se esquece? Devagar.
É preciso esquecer devagar. Se uma pessoa tenta esquecer-se de repente, a outra pode ficar-lhe
para sempre. Podem pôr-se processos e ações de despejo a quem se tem no coração, fazer 
os maiores escarcéus, entrar nas maiores peixeiradas, mas não se podem despejar de repente. 
Elas não saem de lá. Estúpidas! É preciso aguentar. Já ninguém está para isso, mas é preciso
aguentar. A primeira parte de qualquer cura é aceitar-se que se está doente. É preciso paciência. 
O pior é que vivemos tempos imediatos em que já ninguém aguenta nada. Ninguém aguenta a dor.
De cabeça ou do coração. Ninguém aguenta estar triste. Ninguém aguenta estar sozinho. 
Tomam-se conselhos e comprimidos. Procuram-se escapes e alternativas. Mas a tristeza só 
há-de passar entristecendo-se. Não se pode esquecer alguém antes de terminar de lembrá-lo. 
Quem procura evitar o luto, prolonga-o no tempo e desonra-o na alma. A saudade é uma dor 
que pode passar depois de devidamente doída, devidamente honrada. É uma dor que é preciso
aceitar, primeiro, aceitar. 

É preciso aceitar esta mágoa esta moinha, que nos despedaça o coração e que nos mói mesmo 
e que nos dá cabo do juízo. É preciso aceitar o amor e a morte, a separação e a tristeza, a falta de
lógica, a falta de justiça, a falta de solução. Quantos problemas do mundo seriam menos pesados 
se tivessem apenas o peso que têm em si , isto é, se os livrássemos da carga que lhes damos,
aceitando que não têm solução. 

Não adianta fugir com o rabo à seringa. Muitas vezes nem há seringa. Nem injeção. Nem remédio.
Nem conhecimento certo da doença de que se padece. Muitas vezes só existe a agulha. 

Dizem-nos, para esquecer, para ocupar a cabeça, para trabalhar mais, para distrair a vista, 
para nos divertirmos mais, mas quanto mais conseguimos fugir, mais temos mais tarde de enfrentar.
Fica tudo à nossa espera. Acumula-se-nos tudo na alma, fica tudo desarrumado. 

O esquecimento não tem arte. Os momentos de esquecimento, conseguidos com grande custo, 
com comprimidos e amigos e livros e copos, pagam-se depois em condoídas lembranças a dobrar. 
Para esquecer é preciso deixar correr o coração, de lembrança em lembrança, na esperança de ele
se cansar. ” -

 
 

 Miguel Esteves Cardoso



 
Coordenação: Equipa da BE
Colaboraram nesta edição: Associação de Pais
                                           Associação de Estudantes
                                        Adélia Santoa 
                                        Candida Ganhão
                                        Carlos Correia 
                                        Conceição Santos
                                        Claudia Songamaso
                                        Filipe Fialho
                                        Filomena Silva 
                                        Graça Dias
                                        Olena Kovtun
                                        Vera Monteiro

ATÉ À PRÓXIMA!

 
Aguardamos a vossa colaboração em próximas edições.

 
Sigam-nos também em www.epadd-paia.pt ; 

@escolaagricoladapaiaoficial; 
nabibliotequice.wordpress.com; 

ou em https://www.facebook.com/groups/49996435187


