
EscoSemana 2011

Escola em movimento

O átrio da ESCO onde «tiveram presentes várias êflodãoes

,
Raquel Fonseca e Marta Inácio

[ Cnlahorftriora-; 1

Entre os dias 21 e 24 de Março decorreu a 7 a

EscoSemana - Escola em Movimento, na Esco-

la de Seviços e Comércio do Oeste. Os objec-

tivos daquela semana passavam pelo envolvi-

mento de toda a comunidade escolar no pro-

jecto educativo, dar a conhecer os projectos

desenvolvidos pelos alunos dos cursos/turmas

ao longo do processo de aprendizagem e di-

vulgar também a oferta de formação para o

ano lectivo de 2011/2012.

A sessão de abertura teve lugar no auditó-

rio da escola, com a presença da directora, Jú-

lia Alfaiate, Hernâni Miranda (ACIRO), Rodrigo

Ramalho (CMTV), Marina Rodrigues (AERLIS)

e Luís Carvalho (Montepio). Durante essa ma-

nhã estiveram presentes também os partici-

pantes da escola no programa Leonardo da
Vmà 2009/2010: Frederico Faustino, Márcio

Silva e Rodrigo Margarido, que deram o seu

testemunho de uma experiência de estágio em

Espanha e Itália, respectivamente, bem como a

responsável pelo projecto, Joana Galvâo (sec-

tor da Juventude - CMTV), que apresentou o

programa à comunidade escolar, tendo havido

lugar para esclarecimento de dúvidas. À tarde

a turma do segundo ano de Organização de

Eventos, OEI, fez uma pequena apresentação

sobre o que é ser voluntário, relembrando as

actividades que organizaram no passado dia

cinco de Dezembro, com o tema "Ser voluntá-



rio é fixe".

Nesse mesmo dia, à noite, realizou-se o

jantar saudável para pais e comunidade educa-

tiva, ao som do violinista Rudy Jacket, seguido
de um concerto com o grupo "Corda Solta". O
restaurante pedagógico da escola estava cheio

e foi com animação que terminou o primeiro
dia da EscoSemana.

No dia 22, é de destacar a presença de

cinco entidades do ensino superior, que numa

sessão em auditório deram a conhecer aos

alunos finalistas as ofertas para o próximo ano

lectivo, esclarecendo os alunos que pretendem

prosseguir estudos.

Este ano decorreu novamente o já "tradi-

cional" jogo de futsal GNR/alunos (vencedores

do campeonato futsal - ESCO), no dia 23, no

pavilhão da E823 padre Vítor Melídas. Esse

encontro terminou com um lanche para os

participantes e a demonstração cinotécnica da

GNR.
No dia 24, as professoras Sandra Franco e

Lígia Matias, responsáveis pelo Eco-Espaço, de-

ram início ao peddy-paper ambiental, contan-

do com a presença de vários alunos.

Uma vez que a semana de actividades ti-

nha também como objectivo trazer elementos

da comunidade envolvente à escola, foi feito

um convite à Santa Casa da Misericórdia de

Torres Vedras, para que a pudessem visitar e

desenvolver algumas actividades com os alu-

nos. Assim, alguns idosos puderam ter conhe-

cimento do manual de boas práticas feito pela

comunidade escolar, relativamente ao que se

pode fazer para ser amigo do ambiente. Estive-

ram também na escola alguns idosos, a quem
os alunos de informática ministraram uma au-

la, dando a conhecer como fazer pesquisas na

internet, como escrever um pequeno texto,

entre outros conteúdos. Foi uma tarde muito

proveitosa, não só pela partilha de informação,
mas pela relação intergeracional que se pro-
moveu nessa actividade.

Houve ainda a oportunidade de convidar

uma turma do 4° ano da Escola Básica da Boa-

vista-Olheiros, para uma actividade de anima-

ção - "Adivinha quem nos visita hoje?".

A ESCO foi também visitada por outras

escolas do concelho, no âmbito da divulgação
de oferta formativa para o ano 2011/2012.

Paralelamente a estas actividades, foram

tendo lugar vários torneios dinamizados pela

Associação de Estudantes e vários workshops

(balonismo, artes circenses, pinturas faciais).

Como a 7a EscoSemana foi essencialmente

dedicada ao bem-estar e à promoção da saú-

de, o Oub L esteve presente com vários work-

shops (body-combat, ginástica localizada e ava-

liação da condição física); a Master Dental rea-

lizou um rastreio oral; e tiveram lugar quatro
sessões de esclarecimento sobre SI DA/H IV e

infecções sexualmente transmissíveis, promovi-
das pela associação Abraço. Essas sessões fo-

ram direccionadas a todos Os alunos da ESCO,

que demonstraram interesse e vontade de per-
tencer a uma sociedade cada vez mais infor-

mada e consciente.

À semelhança do ano lectivo anterior, reali-

zaram-se os almoços de alimentação saudável,

promovidos pelo clube de pais em assodação

com o espaço de serviço social da escola para
toda a comunidade escolar. As turmas da área

de Restauração H6, H7, CPI e CP2 deram

uma ajuda preciosa na preparação dos almo-

ços e no apoio ao serviço.

Durante estes quatro dias, existiu sempre
uma exposição permanente no átrio da escola,

com os seguintes stands: Abraço, Águas do

Oeste, Club L, Gabinete de Promoção da Edu-

cação para a Saúde, Divulgação da Oferta For-

mativa, Jogo do Município, "Bens Doados",

Apoio ã Infânda/Animação/Práticas de Acção

Educativa, Informática, Animação e Eco-Espa-

. ço.

E assim terminou mais uma EscoSemana,
cheia de movimento, de actividades diferentes

e com a certeza de que toda a comunidade

escolar ficou mais rica para poder partilhar co-

nhecimentos e saberes.


