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Compensa dedicar tempo a transmitir e a receber conhecimento. “Apesar dos contratempos, apesar

da “pandemia”, apesar de tudo…” o tempo é o que queremos fazer dele e com ele.
Desde janeiro, ao retomarmos as atividades curriculares, ativamos as restrições, abrandamos o

ritmo e o cumprimento do nosso Plano Anual de Atividades. Os projetos, os clubes, toda a
programação planificada sofreu nova reformulação nessa altura, mas nem por isso menos qualitativa.
Fomos conciliando, com os meios ao dispor, a lecionação das sequências didáticas com os sonhos
projetados e de possível realização para o ano letivo 2020-2021. Enfrentando desafios, ultrapassando
barreiras, apoiando-nos uns nos outros fomos construindo um universo maravilhoso de trabalho
colaborativo.
É gratificante, quando chegamos à última página deste jornal, ver e admirar o empenho, o interesse,

os talentos individuais e coletivos aplicados na ocupação de um tempo disponibilizado para o efeito.
Aqui damos a conhecer quem somos, o que queremos e o quanto temos e pretendemos dar.
Porque, para nós, o que importa mesmo são os laços afetivos que criamos, então o produto final
exposto é o fruto das nossas relações.
Por ora, fazemos uma pausa no trabalho para nos revigorarmos com as visitas à família, aos amigos,
aos lugares que nos viram nascer e crescer. Enquanto isso, esperamos proporcionar bons diálogos a
partir de boas leituras.
Rosa Alves
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Não sei o que futuro nos reserva…
Mas sei que, nestes quatro anos,
Com esforço, sacrifício e dedicação,
Todos cumprimos a nossa missão…
Crescemos, partilhámos conhecimentos,
Alegrias e alguns sofrimentos…
Brincámos, corremos, saltámos…
Aprendemos a ler, a escrever,
E a fazer contas!
Mas também aprendemos o valor da amizade
E da solidariedade….
Oferecemos roupas, livros e brinquedos!
Distribuímos abraços, sorrisos e alegria…
Tudo isto agradecemos aos nossos professores
E à Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe!
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Daniel Gonçalves
4ºA

Cápsula do tempo

Cápsula do tempo
Os últimos 2 anos foram muito estranhos. Num
curto espaço de tempo tivemos de mudar hábitos
e rotinas já bem enraizados. Passámos a
esconder parte do nosso rosto com uma máscara
e a ter comportamentos, por vezes, bizarros.
Todos desejamos que este tempo de pandemia
passe rápido e que todas as coisas boas que
fazíamos em comunidade não sejam apenas
memórias do passado.
A turma do 5.º B andou, neste ano letivo, a

De forma a guardar memórias deste tempo que
vivemos, os alunos do 5.º B decidiram construir
uma cápsula do tempo e pediram a colaboração
de outras turmas de diferentes ciclos. Foram
vários os objetos do nosso tempo que se
guardaram e se depositaram num espaço do
jardim interior da escola.
Resta agora esperar 20 anos e em 2041
estaremos todos aqui reunidos para rever
amigos, reavivar memórias e celebrar a amizade.

pesquisar sobre o tempo, no âmbito da
participação no concurso “Rato de Biblioteca”,
promovido
Portugal.

pela

Fundação

Vox

Populli,

em

António Menino
professsor de matemática

(Grupo cápsula do tempo)
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Já sei ler,
na EPSTP
Na escola e em casa lemos todos +

Este ano letivo, todos lemos mais na escola e
em casa! Com um livro sempre à mão, na sala
de aula, aprendemos a ler melhor o mundo
inteiro.
As caixas do projeto de promoção da leitura,
Já Sei Ler!, regressaram à sala de aula sempre
com livros renovados.
Estiveram envolvidas as turmas do 1º CEB e
respetivos professores: 1ºA – Adérito Lopes;
1º B – Rute Fonseca; 2ºA – Sofia Serrão; 2ºB –
Teresa Santos; 3ºA – Margarida Oliveira; 3ºB –
Ana Rodrigues; 4ºA – Sandra Rei; 4º B – Telma
Rebolo, contando com o apoio da
coordenadora
Pereira.

de

departamento,

Suzete

Todos receberam a biblioteca com grande
regozijo.
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PREMIADOS
Já sei ler,
na EPSTP

Em janeiro recomeçámos bem com a
renovação das caixas de livros do projeto Já Sei
Ler, e com a atribuição de prémios aos
Passaportes de Leitor mais viajados e
fantásticos.
Deixamos aqui o mural de turmas e nomes
dos premiados: 1º A: Aline Luena L. U. Neto; 1º
B: Alexandra Aguiar F. M. Costa, Cláudia Lima
Ferreira, Daniele Barros Viana, Jair Renan A.
Viegas, Jonathan Medeiros S. Graça, Luís Miguel
P. R. Gomes, Matheus Paquete S. Daio; 2º A:
Elier Santos S. Barreto; 2º B: Gabriel Kalleb D.
Silva; 3º A: Alícia Medeiros, Joel Amado Vaz,
Diego Vá-Jeng, Hamilton Barros, Ledley
Santiago, Katsouranis Ten-Jua, Rafael Quintas,
Lunna Andrade, Elsa Wang, Lindsay Borges; 3º
B: Aline Patrícia R. A. S. D`Almeida, Eufemia
Santos D. C. Teixeira, Edyvaldo Gué S. Vaz; 4º A:
Bibiane Sofia B. P. Ramos, Mariana Rodrigues
Bonfim; 4º B: Márcio Coelho D. E. Santo.
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Meio Mundo
a ler
O Clube de Leitura Meio Mundo a Ler
prosseguiu as suas atividades de promoção da
leitura e os nossos leitores de palmo e meio
exprimiram
as
suas
preferências
e
competências leitoras, além de exercitarem as
suas literacias digitais.
Este projeto é dirigido às turmas do 2º ciclo,
sendo dinamizado pela biblioteca escolar, em
parceria com as docentes de português e com
a associação de pais e encarregados de
educação.
A Biblioteca assegurou o empréstimo

Leitur@s
sustentáveis
em partilha

clube de leitura

domiciliário de cerca de 600 livros, de
diferentes géneros literários, permitindo aos
alunos a fruição dos livros no grupo-turma e o
preenchimento de um formulário no site da
EPSTP, promovendo a reflexão escrita e análise
crítica.
Aplaudimos o envolvimento das turmas do
5º A, 5º B, 6º A, 6º B e 6º C e das professoras de
português: Etiene Machado, Joana Pereira, Júlia
Correia e Lúcia Morais.

São leitur@s sustentáveis em partilha, em
vários sotaques, em várias geografias e em
língua portuguesa! São parcerias reforçadas
pelas bibliotecas escolares que convocam as

Os momentos de troca de livros na sala de
aula são muito animados e as melhores
recomendações de leitura são premiadas.

multiliteracias para a sustentabilidade global em
torno de temáticas que se revelam cada vez
mais urgentes! Foram as premissas que
constituíram as linhas desafiadoras entre
Coimbra e São Tomé e Príncipe para se pensar
e agir, de forma mais interventiva, no presente,
e na construção de um futuro melhor.
Diálogos fugazes, mas convictos

da

importância de conhecer outras realidades para
melhor se empreender um caminho comum,
conduziram à materialização de um projeto
bianual com a forma de clube de leitura com o
estandarte dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

_______________
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de

No primeiro encontro, realizado no dia 15
dezembro, participaram as seguintes

escolas: Escola Portuguesa de S. Tomé e
Príncipe (EPSTP), o Agrupamento de Escolas
Coimbra Sul, a Escola Camilo Castelo Branco de
Luanda, de Angola, e a Escola Básica e
Secundária de Velas, de S. Jorge, Açores,
convidadas para integrarem o projeto. Os 3
primeiros ODS constituíram o mote para a
seleção de textos de autores da Comunidade
de Países de Língua Portuguesa, pelos alunos
que prepararam a sua intervenção com a
leitura expressiva para a videoconferência,
momento de grande fruição e de interação
com os colegas das outras escolas.
O segundo momento ocorreu no dia 23 de
abril, entre a EB 2,3 Alice Gouveia e a EPSTP
para celebrar o Dia Mundial do Livro, com

A construção deste projeto é indissociável do
reforço de parcerias internas com a articulação
curricular entre as disciplinas de Português,
Cidadania e Desenvolvimento, História e
Geografia de Portugal, Educação Visual e
Educação Musical, que testemunharam a
seleção dos autores e textos, a adaptação das
músicas, a elaboração dos cartazes com a
validação curricular dos professores das
respetivas áreas.
Professoras Bibliotecárias: Maria João Caldeira [AE Coimbra Sul]
| Dina Mendes [EP São Tomé e Príncipe]

leituras sobre a Liberdade, para evocar o “25
de abril de 1974”. Para esta sessão, os ODS
inspiradores foram os da Educação de
qualidade, da Igualdade de género e da Paz,
justiça e instituições eficazes. Trataram-se novos
textos e renovada foi a motivação para ver os
colegas do outro lado. A leitura fez-se a partir
de slogans, cartazes com alunos dos 2.º e 3.º
ciclos que expressaram a sua alegria,
culminando com um instante musical dos
alunos de São Tomé em jeito de surpresa para
os alunos de Coimbra. Neste dia, Leitur@s
sustentáveis em partilha teve a presença das
diretoras das duas escolas/agrupamento que
se associaram à representante da RBE.

_______________
Página 07

Biblioteca escolar

Embaixadores
da Leitura
A nossa escola assinalou o dia 1 de junho,
Dia Mundial da Criança, com o lançamento de
uma atividade bianual, integrada no projeto de
promoção da leitura Meio Mundo a Ler – Clube
de Leitura, tendo tomado posse os primeiros
Embaixadores/as da Leitura. Os alunos,
sorteados
nas
turmas
do
2º
ciclo
desempenham o cargo de embaixadores da
leitura, com especial incidência no mês
internacional das bibliotecas escolares e na
semana da leitura, associando-se a campanhas
nacionais e internacionais de promoção da
leitura. Os nossos Embaixadores são
portadores dos sacos de leitura, elaborados no
âmbito das disciplinas de Educação Visual,
Educação Tecnológica e Clube de Artes, que
transportam dois títulos: um de literatura
infanto-juvenil e outro de literatura africana.
Durante duas semanas promoveram ações
de leitura em casa, com a família; no bairro,
com vizinhos e amigos; na comunidade em
geral, recolhendo evidências, através do registo
fotográfico e de um breve comentário sobre o
excerto do livro lido e promovido, resultante
dessa interação. Esta parceria entre a
biblioteca escolar, o Departamento de Línguas
e o de Expressões pretende estreitar a relação
com os pais, encarregados de educação e
famílias e contribuir para o desenvolvimento de
competências cívicas.

_______________
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Meio Mundo a
Ler + 7º ano
Acompanhando os mesmos objetivos do
"Meio mundo a ler", a Biblioteca avançou para
o 3º ciclo e desafiou as turmas do 7º ano a ler
mais e melhor, promovendo o gosto pela
leitura e trabalhando a dimensão da
apreciação crítica das obras literárias lidas.
Com esta iniciativa, os alunos tiveram a
possibilidade de usufruir do empréstimo
domiciliário de livros com prazos alargados e,
em articulação com a disciplina de português,
foram convidados a apresentar uns aos outros
as leituras realizadas.
Desta forma, o professor Ricardo Domingues
trabalhou ativamente com as turmas do 7º A, B
e C, que corresponderam com uma

Catálogo
bibliográfico
da EPSTP online

participação massiva e entusiasta.
A entrega de diplomas e de prémios em
formato de livros, marcadores e fitas decorreu
com a presença da diretora da EPSTP,
professora Manuela Costeira.

A EPSTP foi a 1ª Escola Portuguesa no
Estrangeiro a ser dotada pela Rede de
Bibliotecas Escolares (RBE) com um moderno
sistema informático de gestão documental e
dispõe de um catálogo bibliográfico na Internet
(OPAC- Online Public Access Catalogue).
Desta forma, os nossos utilizadores já
podem saber todas as informações sobre os
livros, os filmes e as novidades que a biblioteca
disponibiliza para consulta e empréstimo.
O catálogo (que pode ser consultado em
https://epstp.rbe.mec.pt/Opac/Pages/Help/Star
t.aspx) é uma ferramenta pedagógica e
constitui um mecanismo de literacia da
informação, facultando o acesso a documentos
validados e devidamente indexados por
assuntos em função de conteúdos curriculares.
_______________
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Monitores da Biblioteca
em ação pela leitura

A biblioteca adquiriu mais de 600 novos títulos que chegaram mesmo antes da interrupção letiva da
Páscoa. Foi preciso proceder ao tratamento documental para a sua rápida disponibilização aos nossos
alunos que queriam preencher os seus momentos de lazer com boas leituras.
Os nossos monitores deram uma ajuda na colocação de cotas e na arrumação temática. Outros
apressaram-se a rever todas as matérias e outros continuam a preferir uma leitura mais descontraída nos
poufs.

_______________
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Apanhados a ler

Dia de África

Os monitores da biblioteca escolar celebraram o dia de África com muitas leituras e mais fotografias!
Visitem o nosso sítio e divirtam-se com as poses artísticas
Dina Mendes,
professora bibliotecária

_______________
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(Grupo de eTwinners
da EPSTP)

O eTwinning é uma iniciativa da União
Europeia. É parte integrante do Erasmus+, o
programa Europeu para a educação, a
formação, a juventude e o desporto. É
coordenado pela Comissão Europeia e
implementado pela sua Agência Executiva para
a Educação, o Audiovisual e a Cultura (EACEA).
O eTwinning promove a dinamização de
parcerias
internacionais
apoiadas
nas
potencialidades das Tecnologias de Informação
e Comunicação permitindo o desenvolvimento
de várias metodologias de trabalho de forma
colaborativa e motivadora para os alunos,
colocando em prática as ideias preconizadas
na Articulação e Flexibilidade Curricular. Os
projetos desenvolvem-se online a partir de um

A Escola Portuguesa de S. Tomé e Príncipe
participou no projeto “2022 Cultural Calendar”,
que foi aprovado pelo Serviço Nacional de
Apoio eTwinning. Esta iniciativa, em parceria
com uma escola da Turquia, teve como objetivo
final a construção de um calendário cultural de
2022 e foi desenvolvido em parceria com 6
países: Dinamarca, Turquia, Ilha da Reunião,
São Tomé e Príncipe, Itália e Roménia.
Os nossos alunos tiveram a oportunidade de
desenvolver competências ao nível do trabalho
colaborativo, da língua inglesa, da utilização das
TIC e do respeito pelas diferentes culturas.
Brigitte Lopez,
professora de matemática

espaço específico, o TwinSpace.

_______________
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Passeio Fotográfico
pela cidade de S. Tomé

No dia 25 de maio, Dia de África, foi realizado
um passeio fotográfico pela cidade de São
Tomé. Este passeio realizou-se no âmbito do
projeto eTwinning “2022 Cultural Calendar”.

Neste passeio, os alunos desenvolveram a
competência do olhar, o entusiasmo pela
fotografia e por captar a vida, os momentos, os
olhares,
as
expressões
e
todos
os
acontecimentos que reclamam fazer história
naquele instante.
Os alunos tiveram a oportunidade de
trabalhar, manusear máquinas fotográficas,
conhecê-las um pouco melhor, fazer algumas
fotografias e desenvolver algumas técnicas
fotográficas.
Aqui ficam alguns momentos captados,
aquando da “captura” .
Brigitte Lopez,
professora de matemática

_______________
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Clube de Ciência Viva

Porém, nem só plantas se observam num
jardim botânico! Habitat também de muitas
espécies animais, destaca-se uma com a qual
os biólogos Luís Ceríaco e Mariana Marques
surpreenderam o grupo – a cobra Bobó, um

Das várias atividades realizadas pelo Clube
de Ciência Viva, a Semana da Ciência, decorrida
de 17 a 27 de maio, foi celebrada com grande
impacto.
Após as necessárias diligências efetuadas, e
a propósito do crocodilo que chegou à costa da
ilha São Tomé, eventualmente arrastado por
uma corrente marítima, capturado, abatido e
“armazenado” pelas autoridades santomenses,
este foi doado à EPSTP-CELP a fim de
observação e estudo na presença do biólogocientista-investigador Luís Ceríaco, que passou

anfíbio também conhecido como Cecília de São
Tomé.
Numa vertente mais teórica, mas não menos
interessante foram as várias palestras
orientadas pelo biólogo dentro e fora dos
portões da escola para toda a comunidade
educativa.
O ponto alto desta ilustre visita ocorreu na
manhã do dia 19, no laboratório de biologia.
Num trabalho laboratorial, que além de
professores contou com a colaboração de
alguns alunos, procedeu-se à raspagem da
parte interna da pele do crocodilo para a
eliminação de restos de carne e de gordura.
Numa
fase
posterior,
procedeu-se à desidratação
da pele pelo processo de
salga e à sua secagem ao ar

várias horas de vários dias na nossa escola.

livre.
Porque

nem

toda

a

composição do crocodilo foi
possível salvar, em relação à
cabeça,
antes
do
seu
soterramento, o professor
Pedro Lorena, de educação
visual e geometria descritiva,
produziu um molde à base de
silicone.
Com a presença do
estudioso Luís Ceríaco e sua
esposa, Mariana Marques,
entre nós, criaram-se elos de

Da visita de estudo ao jardim botânico do
Parque
Natural
Obô,
organizada
por

trabalho, amizade e promoção de
estudo e gosto pela história natural que
ainda guarda segredos fascinantes.

professores em parceria com a bióloga Maria
do Céu Madureira para alunos do secundário
da área de ciências e tecnologias, ficou a
recolha e o (re)conhecimento da flora da ilha,
com destaque para as plantas endémicas,
algumas das quais são usadas para fins
terapêuticos.

A equipa,
CCV

_______________
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Clube de Ciência Viva/Ecoespaço

Cientistas

de palmo e meio
O Projeto “Cientistas de Palmo e Meio” da
Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe Centro de Ensino e da Língua Portuguesa visa:
articular o 1º ciclo com o 2º e 3º ciclos,
nomeadamente a nível de conteúdos
referentes à área das Ciências Naturais;
incentivar os alunos para a prática das Ciências
Experimentais; criar um ambiente favorável ao
sucesso escolar e educativo e melhorar a
qualidade das aprendizagens. Deste modo, e
em articulação com as docentes do 4º ano de
escolaridade, em abril, foi promovida a
atividade “Estados físicos da água e o seu

importância da preservação ambiental do nosso
planeta; ocupa o tempo livre dos alunos através
da concretização de atividades apelativas, com
carácter formativo e estimula o prazer de
aprender e de comunicar, elevando a autoestima.
O 2º período letivo foi um período atípico,
entre o ensino presencial e o ensino@distância.
No entanto, deu-se continuidade ao programa
“Escola Portuguesa em Ação”, no qual se
desenvolveram questões relacionadas com o
ambiente, na rubrica Ecoespaço. Os alunos

relacionamento com o ciclo da água”. Nesta
atividade os alunos puderam reconhecer e
compreender, através de diferentes atividades
práticas, diferentes processos que ocorrem
com a água (solidificação, fusão, evaporação,
condensação e precipitação) e a sua

abordaram diversas problemáticas ambientais
atuais e apresentaram as suas atividades com a
colaboração dos docentes. Os temas escolhidos
em cada programa visaram alertar para a
preservação e sustentabilidade do nosso planeta,

importância na Natureza.

em particular, a sociedade de São Tomé e
Príncipe. Assim, no 2º período foram abordados
os temas: “Animais e plantas em extinção”; “Um
modelo alimentar sustentável”;
“Uso de
máscaras descartáveis e o destino final das
mesmas
no
impacte
ambiental”;
“Biodiversidade/espécies endémicas”; “A compra
a granel e o meio ambiente”.
No 3º período, o programa contou com os
temas “Reutilização de sacos de plástico” e
“Preservação do nosso planeta a nível
ambiental”.
A dinamização da rubrica contou com a
colaboração dos professores Carlos Gomes,
Conceição Ferreira, Beatriz Carvalho, Marigese

Escola Portuguesa
em ação
rubrica ecoespaço

No programa "Escola Portuguesa em Ação" da
rádio jubilar, como já sabemos, a rubrica
EcoEspaço estimula nos alunos o interesse pelas
Ciências, Tecnologia e Ambiente, abordando a

Rita e Marisa Oliveira e a colaboração e empenho
de alunos dos 6º, 7º e 8º anos de escolaridade.

_______________
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Marisa Oliveira,
professora de Ciências Naturais

webinar matemático

O que eu não
faço com a
Matemática!

foi realçada a importância que o Campos tem
vindo a desempenhar na vida dos alunos
participantes. Na sua intervenção a aluna Kelen
Barreto, que serviu de porta-voz dos alunos do
Campos de Matemática, salientou que o
Campos de Matemática tem sido uma maisvalia não só para a aprendizagem de
matemática mas também para a vida escolar
dos alunos, uma vez que este ajudou os alunos
a compreender matérias que não foram
integralmente lecionadas por causa da
Pandemia Covid-19. A aluna fez também uma
comparação entre o ensino presencial e o
ensino à distância, realçando a sua preferência
pelo ensino presencial por haver mais
interação entre os professores e os alunos e
terminou a sua intervenção felicitando os
professores
envolvidos
nas
diversas

"SPM em ação: debate” foi o título do Webinar
que ocorreu no dia 13 de março, com o intuito
de celebrar os 80 anos da Sociedade
Portuguesa de Matemática e o dia
Internacional de Matemática que se celebra a
dia 14 de março.
Nesta sessão foi discutida a importância da
matemática, baseada nos seus três pilares
estruturantes que são: a investigação, o ensino
e o apoio à divulgação do conhecimento
científico.
Durante a sessão houve várias intervenções
de diversas personalidades relacionadas a
instituições que têm ajudado a difundir tanto o
ensino em geral como o ensino da matemática,

instituições.
Adálio Almeida,
professor de Matemática

nomeadamente, a Sociedade Portuguesa de
Matemática, a Sociedade Santomense de
Matemática, a Fundação Calouste Gulbenkian e
também os professores e os alunos
participantes do Campos de Matemática no
qual a Escola Portuguesa de São Tomé e
Príncipe está envolvida. Nestas intervenções
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Clube da Europa e da CPLP

Semana da Europa

Com o fim da II Guerra Mundial, chegou a
altura de repensar o território europeu com o
objetivo da sua recuperação económica e com
o intuito de prevenir uma possível III guerra
mundial.
É certo que desde o Tratado de Roma,
assinado por 6 países, até à atualidade muitas
mudanças ocorreram. Agora somos 27!
Temos símbolos de unificação (hino, bandeira,
lema,...), temos uma moeda única e temos uma
cidadania europeia.
Foi com este propósito que foi celebrada a
Semana
da
Europa
integrada
nas
comemorações do “Dia da Europa”, de 10 a 14
de maio, na Escola Portuguesa de São Tomé e

Dia de África

“A terra é Mãe. África é Terra. África é Mãe “

Príncipe.
Houve exposições, músicas cantadas pelos
alunos em português, francês e espanhol,
músicas de rappers dos diferentes países da

Um dia mais alegre e colorido, ao som de
ritmos tipicamente africanos, na Escola
Portuguesa de São Tomé e Príncipe.

Europa que foram ouvidas na rádio da escola,

O Clube Europeu e da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa não podia deixar
de dar o seu pequeno contributo para a
comemoração deste dia tão importante, o Dia
de África, em 25 de maio. Nesse sentido,

desenhos de monumentos europeus e
algumas curiosidades na rubrica “Sabias
que...?”. Todos estes trabalhos foram efetuados
pelos alunos do clube europeu e de algumas
turmas (7A, 7B, 7C, 9A e 12CSE) em articulação
com as disciplinas de Geografia, Francês e
Inglês.
P’la equipa,
Cristina Trovão

desafiamos os alunos do 8ºC para a realização
de um mapa do continente africano,
recorrendo a tecidos de diferentes padrões e
tons de África.
_______________
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Clube da Europa e da CPLP

Batizamos o nosso projeto de “Mãe África”,
uma espécie de hino e uma metáfora à mãe

E foi assim que, ao som de diferentes ritmos
africanos interpretados pelo professor Cosme
e os seus pupilos, professores e alunos da
Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe,
vestidos com roupas típicas, se uniram nesta

negra biológica, essa Mãe que é, ao mesmo
tempo, mulher e terra, deusa da fertilidade e
da fecundidade, que representa o continente
africano e a cultura ancestral de África,
carinhosamente homenageada pela aluna
Thaís Trigueiros em diversas pinturas da sua
autoria.

pequena homenagem em que se declamaram
poesias de autores Santomenses, como Alda
do Espírito Santo e o seu poema "Em torno à
minha Baía":
Aqui, na areia,
Sentada à beira do cais da minha baía
Do cais simbólico, dos fardos.
Das malas e da chuva
Caindo em ruínas
Sobre o cais desmantelado,
Caindo em ruínas
Eu queria ver à volta de mim,
Nesta hora morna do entardecer
No mormaço tropical
desta terra de África
à beira do cais a desfazer-se em ruínas,
abrigados por um toldo movediço
uma legião de cabecinhas pequenas,
à roda de mim,
num voo magistral em torno do mundo
desenhando na areia
a senda de todos os destinos
pintando na grande tela da vida
uma história bela
para os homens de todas as terras
ciciando em coro, canções melodiosas
numa toada universal
num cortejo gigante de humana poesia
na mais bela de todas as lições
HUMANIDADE.
Fátima Coquim,
coordenadora do CE
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PAFC - Projeto de Articulação e Flexibilidadde Curricular

PAFC – 6º ano
Tema: "lixo desregrado"

A terceira ação deste projeto foi a
organização de uma caminhada, por diferentes
zonas da cidade, que visou a recolha de
imagens que possibilitassem dar início àquilo
que seria o vídeo de sensibilização, que estará

O projeto de autonomia e flexibilidade

divulgado na página oficial da Escola. Esta
divulgação contou com o apoio da Câmara
Distrital de Água Grande.
Ainda como forma de dar mais vida a esta

curricular do 6º ano, em 2020/2021, consistiu
em desenvolver uma campanha de
sensibilização contra o abandono desregrado
do lixo na cidade de São Tomé.
Como atividade de motivação para o

campanha, os alunos criaram a letra e música
da canção “Vamos Olhar para o Chão”, também
divulgada na página oficial da Escola.
Todas as atividades deste projeto foram
realizadas em cooperação e colaboração das
três turmas do 6º ano e envolveram quase
todas as disciplinas da matriz curricular.

projeto, foi convidado o Engenheiro José
Cardoso Cassandra, enquanto ex-presidente
da Região Autónoma do Príncipe, a dinamizar
uma palestra, aos nossos alunos, sobre as
estratégias adotadas na ilha do Príncipe para
combater o abandono do lixo de forma
desregrada e para combater o consumo
excessivo de produtos poluentes. A palestra
teve imenso sucesso, pois as crianças
mostraram-se muito curiosas e interventivas.
Os alunos criaram, de seguida, o concurso
“Cidadania em ação na EPSTP-CELP - Brinca e
Limpa!” e construíram o seu regulamento. É
um concurso interturmas que consiste,
sobretudo, em manter os espaços da escola,
interiores e exteriores, limpos. As turmas do
2º ciclo serão o público alvo deste concurso.
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Sandra Ferreira,
ooordenadora do PAFC do 6º ano

PAFC - Projeto de Articulação e Flexibilidadde Curricular

PAFC – 7º ano
Tema: Sóias e Véssu (Textos da Literatura
Oral Popular de São Tomé e Príncipe)

Trata-se de uma compilação de textos
recolhidos pelos alunos, junto de familiares e
amigos mais velhos, depois de ter sido feito o
enquadramento do projeto nas aulas de
Cultura e Literatura Santomense e a
sensibilização para o mesmo com a
colaboração do contador de estórias Caustrino
de Alcântara, a quem agradecemos a
disponibilidade e colaboração.
Fátima Coquim,
coordenadora do PACF do 7º ano
Para consultar o audiolivro:
https://www.escolaportuguesastp.com/copia-pafc

A

literatura

oral

tradicional

é

um

instrumento fundamental de ajuda à
preservação de uma língua, atendendo ao

PAFC – 9º ano
Tema: “Recursos Hídricos”

seu indiscutível valor simbólico e cultural.
Representa a base cultural da história dos
povos e deve ser encarada como um espaço
de divulgação e preservação da cultura dos
mesmos. Neste sentido, cabe à escola, no
seu papel institucional e social, garantir a
transmissão, promoção e preservação da
cultura dos povos, com o apoio da família e
da sociedade civil. Foi com este propósito
que surgiu a ideia de elaborar um audiolivro,
no âmbito do Projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular (PAFC) do 7º ano e
sensibilizar as gerações mais novas para a
importância da preservação do Património
Cultural e Histórico de São Tomé e Príncipe e,
consequentemente, das raízes e da
identidade do povo santomense. Apesar de
alguns constrangimentos devido à situação
da pandemia em São Tomé, ao longo do 3º
período letivo, graças ao envolvimento de
professores e alunos, o projeto foi concluído
com sucesso e o resultado final, um
audiolivro digital, foi partilhado com toda a
comunidade escolar no site oficial da escola.

O Projeto de Autonomia e Flexibilidade
Curricular (PAFC) do 9º ano de escolaridade
teve como tema os “Recursos Hídricos”, dada a
importância de educar e sensibilizar
população para o uso racional da água.
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PAFC - Projeto de Articulação e Flexibilidadde Curricular

Neste 3º período foram concluídas as
atividades deste Projeto: 2 painéis em formato
físico com a informação resultante da pesquisa
sobre os recursos hídricos (que foram
impressos e ficarão na Escola expostos num
dos laboratórios); a recolha e realização de
análises físico-químicas de águas de diferentes
zonas de São Tomé e as possíveis conclusões
retiradas dessas análises; a conclusão da
elaboração de cartazes para a Escola com
slogans em diferentes línguas sobre a
importância dos recursos hídricos; a conclusão
da aplicação móvel sobre a importância da
poupança de água e a realização de duas ações
de sensibilização (uma para os alunos dos 3º e
4º anos e outra para alunos do 8º ano) sobre a
recolha de lixo, importância da poupança e a
não poluição das águas. Foi, também, feita uma
exposição com os produtos finais do PAFC com
a colaboração dos alunos.
Os alunos trabalharam com empenho na
realização das atividades, havendo uma boa
interação entre os elementos de todos os
grupos de trabalho.
Nas ações de sensibilização, os alunos do 9º
ano interagiram entre si e com os diferentes
públicos presentes e abordaram o tema tendo
em conta o nível de escolaridade dos alunos (1º
ciclo e 8º anos).
A exposição e as ações de sensibilização
refletiram o Projeto dos alunos. A comunidade
foi sensibilizada para a importância da
preservação e do uso racional da água, recurso
precioso e essencial à V I D A.
O trabalho colaborativo entre os docentes e
os alunos das duas turmas refletiu-se, não só a
nível pedagógico, como também na aquisição
de novas competências e valores (como, por
exemplo: interagir com tolerância, empatia e
responsabilidade;
interpretar informação;
trabalhar em equipa e em contexto fora de
sala de aula; aprender de uma forma mais
autónoma.
Marisa Oliveira,
coordenadora do PAFC do 9º ano

_______________
Página 22

PAFC - Projeto de Articulação e Flexibilidadde Curricular

PAFC – 12º ano
Tema: "localização geográfica e
biodiversidade em São Tomé e Príncipe"
No dia 08 de junho, durante o intervalo
maior da manhã, os alunos do 12º ano das
turmas
CT
e
CSE
fizeram
a
apresentação/exposição final dos trabalhos do
PAFC à comunidade educativa, onde a cultura
Santomense esteve presente e foi dignificada
nas suas mais variadas formas. Os alunos
declamaram poemas e provérbios, mostraram
um vídeo alusivo às festas e danças
tradicionais, assim como elaboraram brochuras

Houve ainda uma degustação de chás e
doces tradicionais e uma pequena mostra de
artesanato e frutas. A festa terminou numa
explosão de cor e alegria com os alunos a
exibir algumas danças tradicionais, vestidos a
rigor e convidando a comunidade educativa
presente a juntar-se a eles. Na parte final
ofereceram também flores, doces e chás. Os
estudantes
revelaram-se
extremamente
autónomos, responsáveis e empenhados.
Manifestaram verdadeiro espírito de equipa,
apoiando-se dentro e fora dos seus grupos,
fazendo com que o resultado final fosse
harmonioso e coeso e integrando, em clima de
festa, toda a comunidade educativa.

referentes às plantas medicinais, gastronomia
e guia dos pontos turísticos de São Tomé e
Príncipe, e ainda um calendário para o ano de

Conceição Nogueira,
coordenadora do PAFC do 12º ano

2022 com as festas típicas e os feriados
nacionais.
Fizeram e expuseram um mapa gigante de
STP com diferentes distritos e também
trabalhos referentes à fauna e flora que cá se
podem encontrar, assim como a bandeira de
STP, o seu significado e o hino do país.
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Conferência

O que andamos
para aqui chegar
Como marco do 47º aniversário do 25 de
Abril, a Escola Portuguesa de São Tomé e
Príncipe realizou uma conferência sobre a
descolonização portuguesa do pós-25 de Abril.
Apresentado pelo professor José Trigueiros, o
ponto alto foi a presença de Filinto Costa
Alegre que relatou os momentos-chave que
levaram à independência e explicou por que
falta cumprir a descolonização.
O processo de descolonização começou em
agosto de 1960, quando os santomenses
constituíram um movimento de libertação, o
Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe.
Defendeu Filinto Costa Alegre, antigo líder da
maioria da Assembleia Nacional: “No meu
entender, a descolonização começa quando se
inicia o diálogo com a potência colonial”,
prosseguiu, “criado o CLSTP, houve a
ferramenta indispensável para se ter esse
diálogo com a administração portuguesa”.
Ao contrário de outros territórios
colonizados por Portugal, como a Guiné-Bissau,
que declarou a independência ainda antes do
25 de Abril, não se passou nada de particular
em São Tomé e Príncipe até à revolução
portuguesa. Em 1974 houve, finalmente, as
condições para se criar o Movimento de
Libertação, o MLSTP e “mudou-se o figurino”.

Filinto Costa Alegre defende que esse
processo marcou o desenvolvimento do país.
“Nós não combatemos, nós não arriscamos as
nossas vidas para que São Tomé e Príncipe
esteja como está neste momento”, lamentou.
Ficou para fazer um melhor trabalho na
educação, disse, considerando que a
excelência da EPSTP é de tal forma que será
“talvez a única escola capaz de vos tornar
competitivos, tendo em conta a exigência do
mundo moderno”. Além da educação, também
a saúde e o mercado de trabalho não
evoluíram como seria necessário.
Por isso, no processo, ficou uma
descolonização por fazer, refere. “Descolonizar
no sentido amplo, descolonizar seria deixar
para trás todas as características que definiam
a colónia. E estamos muito longe disso”,
lamenta.
Filinto Melo,
jornalista
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Dia Mundial da Língua Portuguesa

Comemoração

Dia Mundial da
Língua Portuguesa

na EPSTP

O dia 5 de maio, proclamado em 2019 como
"Dia Mundial da Língua Portuguesa" pela
UNESCO,
foi
comemorado
na
Escola
Portuguesa de São Tomé e Príncipe – CELP e
constituiu uma excelente oportunidade para
destacar a importância e o impacto do
português no mundo.
A iniciativa contou com a presença do Sr.
Embaixador de Portugal, Rui Sucena do Carmo,
que, na sua primeira visita oficial à escola
portuguesa, fez o discurso de abertura da
atividade, realçando o papel do português no
mundo.
Seguiu-se a intervenção da Ministra da
Educação santomense, Dra. Julieta Rodrigues.
Neste evento participaram também a adida
para a Cooperação da Embaixada de Portugal,
Dra. Paula Pereira, o Leitor do Instituto
Camões, Dr. Guilherme Figueiredo, e a diretora
do Centro Cultural Português, Dra. Celeste
Sebastião, bem como os poetas santomenses
Conceição de Deus Lima e Albertino Bragança.
A atividade, que decorreu no espaço multiusos
do refeitório da escola, foi transmitida através
da plataforma zoom, de modo a que todos os

Também foram convidados a assistir, através
dos meios tecnológicos disponíveis, a DiretoraGeral da DGAE, Dra. Susana Castanheira, a
Diretora de Serviços das Escolas Portuguesas
no Estrangeiro, Dra. Paula Teixeira, e o DiretorGeral da DGE, Dr. José Vítor Pedroso.
A cerimónia foi simples, mas repleta de
excelentes momentos de leitura/recitação de
textos. Depois dos discursos de abertura, onde
também a Dra. Manuela Costeira, Diretora da
EPSTP – CELP interveio, a professora Júlia
Correia deu a palavra aos escritores
santomenses presentes. Primeiro a poetisa,
que presentou os participantes com a leitura
do seu poema “a casa”, e depois deu-se
destaque a Albertino Bragança, que solicitou a
um aluno da EPSTP que lesse o conto da sua
autoria, intitulado “solidão”.
A atividade continuou com a recitação de
poemas. Um aluno, representante de cada ano
de
escolaridade,
do
4º
ao
12º,
leram/recitaram/disseram um poema por cada
país da CPLP.
Ainda que jornalisticamente não devamos
avaliar o testemunhado, a verdade é que se
assistiu a um momento de grande qualidade
de leituras, ficando demonstrado o trabalho de
excelência da escola de São Tomé no ensino e
promoção da língua portuguesa.

alunos da escola pudessem acompanhar a
iniciativa nas salas de aula.

Ricardo Domingues
professor de português
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Palestra

Palestra álcool
e drogas
No âmbito do Projeto de Educação para a
saúde, a EPSTP convidou o Instituto da Droga e
da Toxicodependência para a dinamização de
uma palestra dirigida aos alunos do 9º ano,
realizada no dia 7 de maio. A palestra,
proferida pela Drª Nilza Carvalho, diretora do
referido instituto, teve com objetivo sensibilizar
os
alunos
para
a
prevenção
de
comportamentos de risco associados ao
alcoolismo e ao consumo de drogas.
O Sr. Ministro da Saúde, Dr. Edgar Neves, fez
questão de marcar presença nesta efeméride
que contou com a presença dos meios de
comunicação social, reforçando a importância
destas ações de sensibilização.
Os alunos manifestaram muito interesse pelo
tema e colocaram várias questões pertinentes
à oradora, que lhes lembrou o papel crucial de

Palestra
"Alterações
climáticas"
No dia 10 de maio, cerca de 40 alunos do
ensino secundário participaram numa ação de
formação online sobre “Alterações Climáticas”.
Este evento decorreu no âmbito do concurso
Criação de logótipo do Projeto Cumprindo a
Promessa Climática em São Tomé e Príncipe,
promovido pelo PNUD. A ação surge como
forma
de
sensibilização
aos
alunos
participantes e de os apoiar na elaboração do
logótipo, o qual deverá refletir a temática das
Mudanças Climáticas em São Tomé e Príncipe,
nomeadamente as suas causas, consequências
e soluções. Nesta primeira fase do concurso
ainda decorrerá outra ação de formação, em
data a designar, sobre desenho gráfico.
Carlos Gomes,
professor de Ciências Naturais

serem agentes de mudança
de atitudes
relativamente à problemática do álcool e das
drogas.
Marisa Oliveira,
professora de Ciências Naturais
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Clube de Meditação

Clube de
meditação
e desenvolvimento pessoal

O Clube de Meditação e Desenvolvimento
Pessoal iniciou a sua atividade na Escola
Portuguesa de São Tomé e Príncipe em
novembro de 2020, contando inicialmente com
cerca de 20 alunos inscritos.
Os objetivos do clube são, para além da
promoção
da
prática
meditativa
na
comunidade escolar, o desenvolvimento de
competências pessoais de autorregulação
psicofisiológica, que incluem a gestão do stress,
a regulação emocional, estratégias de
resolução de conflitos e identificação de
competências pessoais, entre outros.
As atividades do clube desenvolveram-se em
dois formatos, em sessões semanais regulares,
de 90 minutos, para os alunos inscritos no
clube, e em sessões de introdução à prática
meditação e técnicas de relaxamento, para
turmas do 1º ao 12º ano em contexto de sala
de aula, por solicitação dos docentes das
respetivas turmas.

Para além das atividades indicadas foram
ainda realizadas duas aulas de yoga abertas a
toda a comunidade escolar, orientadas pela
professora externa Sara Pinto, pro bono. Estas
aulas tiveram por objetivo a divulgação do yoga
na comunidade escolar, dado que nenhum dos
alunos havia experienciado anteriormente essa
prática. Para além dos alunos do Clube de
Meditação, verificou-se uma grande adesão de
alunos do 1º ciclo que manifestaram o desejo
de realizar essas atividades numa base regular.
As atividades do clube responderam a
necessidades de desenvolvimento pessoal e
social dos alunos que não encontram resposta
nos programas disciplinares do currículo
nacional. Neste sentido, representaram uma
proposta
educativa
valiosa
para
o
desenvolvimento ético e para a promoção do
bem-estar dos educandos.
Carlos Mateus,
coordenador do CM
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Desporto escolar

Semana da
dança

Semana do
atletismo
Comemorou-se na EPSTP, a semana do
Atletismo, de 14 a 18 de junho, realizando-se
provas de velocidade 20m, salto em
comprimento e lançamento do peso.
Ao longo desses dias, todas as turmas
passaram, durante as aulas de educação física
em, pelo menos, duas destas modalidades
com grande empenho e dedicação.
Os alunos foram separados pelos diferentes
escalões de acordo com a idade, obtendo
resultados muito interessantes.
Os mais pequenos, do 1º ciclo, também
participaram principalmente na modalidade de
arremesso de bola e algumas turmas também
tiveram a oportunidade de competir nas
provas de velocidade e salto em comprimento.
Joana Duarte,
coordenadora do desporto escolar

Na semana de 24 a 28 de maio, comemorouse na EPSTP, a semana da dança, com
particular destaque para o dia 25 de maio, Dia
de África. Ao longo deste dia, as turmas,
durante as suas aulas de educação física,
lograram realizar e aprender vários tipos de
dança, em especial a dança tradicional
santomense, a Puita.
No decurso da semana, nas aulas de
educação física, os discentes trocaram passos
de vários tipos de danças, entre elas, danças
africanas e danças sociais englobadas no
programa curricular da disciplina.
Esta atividade foi dinamizada nas turmas de
2º e 3º ciclo, ensino secundário e nas aulas das
AEC’s do 1º ciclo.
Porque a dança é uma referência cultural, os
alunos aderiram a esta atividade com muito
entusiasmo, convivendo de forma saudável
entre eles, ao mesmo tempo que praticavam
exercício físico, benéfico para a saúde.
Joana Duarte,
_______________
coordenadora do desporto escolar
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Festa do cinema francês

Fête du Cinéma
Français
Semaine immersive dans le monde
du 7e Art français

No âmbito da Unidade temática “Esthétique
et Culture”, do programa de francês do 9º ano,
organizou-se, com a colaboração dos alunos
das turmas A e B, a Festa do Cinema Francês. A
atividade, que decorreu na semana de 10 a 14
de junho, na Escola Portuguesa de São Tomé e
Príncipe, consistiu numa exposição de
trabalhos, elaborados pelos alunos, sobre
atores, realizadores e filmes franceses que se
destacaram no mundo da 7ª arte. Ao longo da
semana, numa parceria com o Plano Nacional
de Cinema, foram projetados os filmes “Astérix
et Obélix contre César”; “Yamakasi”; “Les
Choristes” e “Entre les murs”, respetivamente,
para os alunos do 7º, 8º, 9º e 11º anos. Os
alunos assistiram, por turmas, às diferentes
sessões, na biblioteca escolar, com interesse e
entusiasmo. Foram, ainda, proporcionados
alguns momentos musicais em francês.
O balanço final da atividade foi considerado
bastante positivo, na medida em que
possibilitou a concretização e consolidação de
múltiplas aprendizagens, quer em contexto de
sala de aula, quer fora, tendo sido alcançados
todos os objetivos inicialmente definidos, tais
como: fomentar o gosto pela aprendizagem da
língua francesa; utilizar o cinema como
instrumento impulsionador e facilitador de
aprendizagens e ainda, contribuir para a
divulgação e promoção da cultura francesa
junto de toda a comunidade escolar.
Fátima Coquim e Paula Viana,
professoras de Francês
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O Clube de Artes,
“O nosso clube”.
Atualmente este é um Clube que não precisa
de “apresentação” para quem já conhece a
escola. É, por excelência, um clube que
dinamiza, articula e concretiza! Dinamiza
atividades, articula com quem nos apela e
concretiza/materializa sonhos de quem nos
solicita ajuda para tal, sempre que possível. E
tem sido quase sempre possível, quase
sempre
concretizável,
apesar
dos
contratempos, apesar da “pandemia”, apesar
de tudo…
O Clube de Artes já é parte integrante das
semanas de estudo e trabalho dos nossos
alunos, um ponto de encontro de realização de
projetos, de apoio/resposta a tarefas mais
específicas na área das artes, design e projeto.
Artes a nível de cores, tintas, expressividade;
design em termos de funcionalidade e projeto
como conceção de soluções práticas para
problemas existentes.
Cores, manchas e tintas que fazem parte da
área criativa e da expressividade, embora
sempre com um processo de realização que
muitas vezes se desconhece.
O Design e o Projeto existe em tudo o que
fazemos através da materialização de
propostas finais de resposta a problemas
concretos:

Inauguração da exposição "Desafios", Centro Cultural Português,
São Tomé e Príncipe.

Chaveiro da sala dos professores.

O chaveiro da sala dos professores funciona
pois foi pensado para tal; a preservação do
modelo da cabeça do crocodilo encontrado vai
ser preservado em molde realizado através do
método de resolução de problemas; e o
projeto pode estar patente tanto na
concretização de caixotes do lixo do PAFC, ou
na realização de painéis de design dos estados
da água (PAFC 9º ano) como na realização de
painéis digitais para divulgação de temas da
circum-navegação do PAFC de 8º ano
(posteriormente exibidos no site da EPSTP).
Também os encarregados de educação da
EPSTP-CELP têm conhecimento e consciência
das atividades realizadas e do nosso campo de
atuação, assim como a própria comunidade
educativa, uma vez que as nossas atividades
são divulgadas e mais do que isso: são
utilizadas. Os cartazes são lidos, os caixotes do
lixo são utilizados, o chaveiro é funcional, a
cabeça de crocodilo será um testemunho para
a ciência, as ilustrações científicas são
descrições exatas que perduram e informam,
entre outros.

Srª diretora da EPSTP-CELP, Drª Manuela Costeira e Drª
Celeste Sebastião, responsável do Centro Cultural Português,
na sessão de inauguração da exposição "Desafios"
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Desta forma é com grande regozijo que o
nosso grupo de Artes verifica que o próprio
Ministério da Educação viu necessidade de
implementar o Plano Nacional das Artes, uma
legislação que reconhece a importância deste
mercado criativo, artístico, crítico e inovador.
Fatores sem os quais não existe certamente
progresso nem evolução.
Como clube ativo que somos, fomos sempre
dando continuidade e inovando nas nossas
atividades. Desta forma, o nosso clube apoiou
na participação do concurso: “Ilustra a Vida”,
concurso de ilustração científica, em parceria
com o clube Ciência Viva da nossa escola;
“Cumprindo a Promessa Climática em São
Tomé e Príncipe”, (em parceria com
DGA/PNUD); apoio na realização de postais
Pop-up (parceria com escola de Espinho,
Portugal); concretização do Cenário Móvel 5 de
maio (na apresentação/palestra do sr.
embaixador na nossa escola no Dia Mundial da
Língua Portuguesa); construção do painel
meteorológico (disponível para a comunidade
na entrada da sala dos professores e em
pareceria com o "Projeto Ratos da Biblioteca");

Tampo de alvenaria com identificação (molde positivo/negativo)

Inauguração da exposição "Desafios",
Português, São Tomé e Príncipe.

Centro

Cultural

o tampo de alvenaria para a identificação da cápsula
do tempo; apoio aos PAFC do 8º, 9º e 10ºs anos (na
concretização de painéis digitais, caixotes do lixo e
painéis de informação; realização do molde da
cabeça do crocodilo (parceria com o "Clube de
Ciência Viva); caleidociclos; bonecas tradicionais
"Sangê"; exploração da técnica de vitral; exploração
de técnicas de desenho e pintura; construção de
robots em articulação com o clube de programação
e robótica; apoio aos alunos na unidade
“Reprodução Artística”.

_______________
Página 31

Clube de Artes

Clube de Artes
2020-2021

O espaço gentilmente cedido na parceria com
o Instituto Camões foi determinante para que as
peças produzidas no espaço escolar pudessem
vir a obter uma visibilidade muito mais
abrangente, obtendo uma divulgação privilegiada
no sector artístico no território santomense.

A srª diretora da EPSTP-CELP, Manuela Costeira e o Sr. embaixador
de Portugal,, dr. Rui Carmo, na sessão de inauguração da exposição
"Desafios"
Projeto de parceria com Escola de Espinho: Aprender a
conhecer o outro.

Foi com a exposição destes trabalhos de
reprodução artística que demos início ao que
se espera que venha a ser uma tradição:
exposição final de trabalhos realizados por
alunos da nossa escola, fora de portas.
"Desafios" foi o título escolhido pois
“propusemos aos alunos uma viagem sobre as
técnicas e as formas de expressão de vários
artistas de referência mundial,...” resultando,
entre outras, na exposição final no Centro
Cultural Português que esteve patente ao
público de 5 a 13 de julho. Para além das obras
de pintura, esteve também em exposição o
trabalho de “Construção da Nau Vitória”
constituído por reproduções à escala de naus
alusivas às “Comemorações do V centenário da
primeira
viagem
de
circum-navegação
comandada por Fernão Magalhães”, temática
das escolas Magalhânicas, onde a Escola
Portuguesa está inserida.
Esta foi uma exposição que primou pela
qualidade
dos
trabalhos
realizados,
envolvimento ativo dos alunos e uma
uniformidade visual (gráfica) de conjunto muito
harmonioso.

De referir a presença do sr. embaixador de
Portugal, dr. Rui Carmo, na inauguração desta
iniciativa e a participação de Kwame de Sousa
artista residente santomense.
Tornou-se, desta forma, oficial a apresentação
da 1ª atividade da escola no âmbito do Plano
Nacional das Artes, contribuindo para uma boa
imagem da entidade Escola Portuguesa de São
Tomé e Príncipe – Centro de Estudos e da Língua
Portuguesa, aspirando-se que esta venha a ser a
primeira de muitas iniciativas semelhantes.

Painel expositivo alusivo a "Comemoração do V centenário viagem de
circum-navegação comandada por Fernão de Magalhães", encimado por
reproduções artísticas realizadas por alunos do 6º e 8ºs anos

_______________
Página 32

Clube de Artes

Clube de Artes

Assim sendo, é com enorme prazer que o
grupo de Artes tem conhecimento que, pela 1ª
vez, vai abrir o Curso de Artes Visuais na
Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe Centro de Estudos e da Língua Portuguesa.

2020-2021

De destacar ainda outras atividades de sala
de aula, tais como escultura em sabão,
composição
visual
com
elementos
geométricos, trabalhos de aplicação da técnica
de vitral, diários gráficos, desenho de espirais
"artísticas", portfólios, postais pop-up, postais
de natal, pintura em tecido, desenho de rosto,
entre outros.
Pode, desta forma, reiterar-se que este é um
grupo de trabalho que promove, dinamiza e
articula sempre de forma entusiasta, com rigor
e grande dedicação todos os projetos
/unidades de trabalho em que se envolve com
os seus alunos.

Unidade de trabalho de escultura em sabão - educação visual 8ºs
anos de escolaridade.

Desejamos que esta venha a ser uma viagem
de ótimas e novas experiências, que
proporcione futuros risonhos e promissores a
todos que ingressam neste novo percurso de
artes.
Aos alunos pioneiros deste caminho
desejamos um excelente ano letivo de 20212022 bem como agradecemos a todos que
ajudaram a tornar este sonho possível de
realizar.

Espiral artística
unidade de trabalho de educação visual do 6º ano

O sonho comanda a vida,
in "A Pedra Filosofal",
António Gedeão.

Projeto de parceria com o "Clube de Leitura", pintura em sacos
de tecido.

Pintura de máscaras realizadas em ligadura gessada.
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Palestra

Gestão de
Stress em Época
de Exames
12ºano | Turmas: CT e CSE

O professor de Filosofia, Carlos Mateus, que
dinamiza com frequência este tipo de
palestras, atendeu prontamente ao convite da
diretora de turma, Conceição Nogueira, e falou
um pouco com os alunos sobre esta temática.
A sessão foi bastante interativa, contando
com momentos de informação, partilha de

bastante pertinente para estas faixas etárias,
dado que estes alunos serão, em breve,
submetidos a exames nacionais e alguns deles

experiências e vivências e várias estratégias e
exercícios práticos relacionados com a postura,
concentração, respiração e relaxamento que
poderão ajudar a lidar e a minimizar situações
de stress e ajudar os nossos finalistas a gerir
da melhor forma esta etapa decisiva que se
avizinha.
Os alunos participaram ativamente,
mostrando-se bastante interessados e a
palestra revelou-se um momento bastante

frequentarão,

enriquecedor.

No dia 17 de junho, durante a aula de 90
minutos destinada semanalmente a exercícios
de preparação para o exame nacional de
matemática, os alunos do 12º ano das turmas
CT e CSE tiveram a oportunidade de assistir a
uma palestra subordinada ao tema: Gestão de
Stress em Época de Exames. Este é um assunto

no

próximo

ano

letivo,

universidades fora de São Tomé. Assim sendo,
o stress está bastante presente nesta fase das
suas vidas e nós quisemos ajudá-los a
controlar e a contornar as suas emoções.

Conceição Nogueira,
diretora das turmas 12º ano
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A escola foi o nosso primeiro grande desafio,
local das nossas primeiras interações sociais.
Também foi o lugar onde começamos a ter
responsabilidades, mas, acima de tudo, foi
onde nos tornamos quem somos.
Crescemos em torno de um ideal que nos
manteve unidos até hoje, ideal que nos
ensinou a abraçar a vida na alegria e nos
momentos difíceis, e que nos mostrou que nós
nunca estivemos sozinhos em nenhum
momento: apresentou-nos a amizade.
Podemos trilhar a partir de hoje caminhos
completamente distintos, mas há de ficar no
coração de cada um de nós os amigos que
fizemos, pois estes são para toda a vida ainda
que não estejam connosco pela vida toda. Por
isso, a amizade é uma das grandes lições não
teóricas que levamos desta escola.
Vamos sentir saudades de tudo quanto
vivemos juntos e da forma como cada amizade
foi construída. Se podemos ver um lado bom
na saudade, talvez seja o facto de que só se
tem saudade do que foi concreto, do que foi
verdadeiro, do que foi bom. A partir de agora
seguiremos novos sonhos, novos caminhos.
Contudo, teremos como base o que vivemos
nesta escola.

Sonhar. Todo mundo tem um sonho. Seja
ele casar, ter filhos, ter uma casa, ou então ter
um emprego específico. A verdade é que nós
somos movidos por sonhos e por metas de
vida. E foi através da procura da realização de
um sonho que chegamos até aqui.
No entanto, a concretização de um sonho
só se torna possível quando passamos por
mudanças. E são as mudanças pelas quais
passamos nas nossas vidas que refletem quem
somos, e que nos torna capazes de alcançar as
nossas metas.
O caminho até aqui não foi fácil. Nenhuma
mudança foi confortável. Foi uma etapa
marcada por “acertar aqui, errar ali, corrigir de
lá”. Por isso, podemos dizer que nós fomos,
durante estes anos, um grande quebracabeças em que cada peça representou uma
pequena mudança, que nos construiu e nos
completou etapa a etapa.
Uma vez um filósofo disse “há coisas que
são boas por alguns instantes, outras por
algum tempo. Só algumas são para sempre”. O
que poderia ser a escola se não um conjunto
desses momentos que serão eternos nas
nossas mentes?
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O que torna a arte uma das linguagens da
cultura? A sua viabilidade no sistema
educativo através de estratégias para a
preservação da identidade cultural em
São Tomé e Príncipe.
Este artigo retrata o ensino das artes visuais
e tecnológicas no contexto santomense.
Interculturalidade, respeito pela diferença e
o exercício da cidadania são alicerces para a
construção e valorização da identidade. A
cultura santomense é o foco deste artigo. Com
base nestas reflexões, a questão fundamental
que aqui colocamos para o desenvolvimento
deste trabalho de investigação é: “De que
modo a cultura santomense é integrada nas
aulas de Educação Visual e Tecnológica?'' Ao
confrontar a educação com a cultura e a arte
(objetivos, conteúdos e competências), este
artigo destaca a Educação Visual (EV),
Educação Tecnológica (ET) e Educação Oficinal
(EO) como referências no sistema educativo
em STP.
O estudo revela semelhanças e
diferenças, do passado e do presente, bem
como a sua adequação às necessidades sociais
do presente e do futuro.

Alguns aspetos e recomendações são
apresentados e alertam as entidades
responsáveis
pelo
sistema
educativo
(desenvolver estratégias) e professores de EV,
ET e EO (implementar a estratégia), não só às
novas realidades, mas também, e acima de
tudo, para a melhoria da educação em STP.
Palavras-chave: Cultura; Identidade; Educação Visual; Educação
Tecnológica.

Liceu Nacional
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Processo
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1. Introdução
De acordo com Laraia [6], Edward Tylor foi o
primeiro a formular um conceito de cultura,
como “qualquer complexo que inclui
conhecimento, crenças, arte, moral, direitos,
costumes adquiridos pelo homem como um
membro da sociedade” (p. 25). Para Freire [7]
“... a cultura não se constitui na justaposição de
culturas” (p. 156) mas na liberdade
conquistada de cada uma delas se mover no
respeito pela outra, correndo o risco de ser
diferente, sem medo de se ser diferente”(idem,
p. 213). Santos [8] definiu a Cultura como uma
construção histórica. Para o autor a “Cultura é
um território bem atual das lutas sociais por
um destino melhor. (…)'' (p. 45).
A cultura santomense surgiu de um misto
de culturas, principalmente africanas e
portuguesa. Para Esprito Santo [9], o universo
linguístico do arquipélago é composto por três
crioulos e duas variedades de português:
crioulo Santomense, Monco e Angolar. Existe
também o português padrão e a forma
santomense do português (p. 253). Kukanda
[10] apontou as razões para promover a
valorização dos crioulos: (i) justiça para com a
maioria; (ii) democratização; (iii) e o
desenvolvimento do país (pp. 43-44). Podem
destacar-se quatro línguas nativas; o crioulo
forro, o anguéné, o lûnguyé e o português
falado em STP.

O fosso existente entre a cultura e o ensino
das artes visuais no sistema educativo em STP
é uma realidade que merece particular
atenção. As conclusões e recomendações dos
principais eventos mundiais e regionais sobre a
educação nos últimos anos, bem como
conferências nacionais (em STP), representam
um importante indicador de que o país está a
dar passos significativos para a valorização da
cultura nacional e, consequentemente, a sua
importância no desenvolvimento do país.
O Decreto-lei nº. 2/2003 da Lei de Base do
Sistema Educativo [1] estabelece um quadro
institucional para a organização de uma
educação artística, valorizando a cultura
escolar e a cultura diária nos currículos.
O Plano Nacional de Ação 2002 – 2015, do
Ministério da Educação e Cultura [2]; O Fórum
Nacional da Cultura em 2011 [3]; O Fórum
Nacional da Educação em 2012 [4] e a Carta de
Política Educacional de São Tomé e Príncipe Visão 2012-2022 [5] sublinham o papel da
Escola e a identidade cultural santomense. A
constatação
dos
aspetos
abordados
anteriormente serviu de base para o despertar
e construção do trabalho de investigação que
aqui se apresenta, sendo o mesmo uma
pequena amostra do trabalho desenvolvido no
âmbito do Curso de Doutoramento, intitulado
“A Cultura de São Tomé e Príncipe no Ensino
das Artes Visuais e Tecnológicas: um
Contributo para a Educação”, do qual o
presente estudo deriva.
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V) Justificativa para a Educação Intercultural.
Estas entrevistas ocorreram no período
compreendido entre 2015 e 2021. As
mesmas foram gravadas recorrendo a um
dispositivo áudio e posteriormente transcritas
e analisadas. Em seguida, analisar-se-ão e
discutir-se-ão
os
resultados
obtidos,
considerando
as
questões-chave
e
correspondentes respostas.

O crioulo forro é uma das línguas maternas
mais falada nas ilhas de STP. O lûnguyé é uma
das línguas maternas falada na ilha do
Príncipe. O anguéné é outra língua materna
falada em São Tomé pelo povo angolar.
Considerando as pesquisas desenvolvidas
no âmbito do Doutoramento, foi possível
construir algumas alternativas suscetíveis de
superar o distanciamento entre a cultura de
STP e o exercício do ensino-aprendizagem no
1º ciclo do ensino secundário nacional.

EPSTP - CELP
Processo

2. Metodologia
2.1 Objetivo
A análise do papel desempenhado pela
cultura no sistema educativo em São Tomé e
Príncipe, no ensino das artes visuais e
tecnologia, é o objetivo do presente estudo.
2.2 Participantes
Dezassete participantes (17) colaboraram
neste estudo: 6 professores, 6 alunos, 3 pais e
encarregados de educação, 1 artista visual e 1
agente cultural.
2.3 Procedimentos
Várias conversas informais foram gravadas,
sendo que o conteúdo recolhido estabeleceu
uma base rica de material para análise. As
entrevistas com professores, alunos, pais e
encarregados de educação, foram realizadas
individualmente - na escola, num espaço calmo
e discreto. As entrevistas com o artista visual e
o agente cultural foram realizadas no estúdio
respeitante a cada um.
2.4 Resultados e discussão
As entrevistas seguiram um guião
estruturado com diversas questões e tiveram
cinco diretrizes:
I) Caracterização da escola - contexto;
II) Diversidade cultural - cultura STP / cultura
dominante;
III) EV / ET / EO em relação a diversidade
cultural;
IV) Diversidade cultural e situações
problemáticas - Indisciplina;

EPSTP - CELP
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c) Pais e encarregados de educação
Pergunta-chave selecionada: Que papel a
escola deve desempenhar na atualidade?
Resposta mais relevante: Deve haver mais
interdisciplinaridade entre os professores e
analisar de onde vêm os alunos e, em seguida,
criar um projeto único. Não só para informar,
mas também para aproveitar o que de bom
existe na cultura de cada aluno.

2.4 Resultados e discussão
a) Professores
Pergunta-chave selecionada: Dada a
realidade atual, será que se justifica uma
educação intercultural? Porquê?
Resposta mais relevante: Sim, faz sentido,
porque apesar de maioritariamente serem
alunos santomenses, há muitos alunos cuja
cultura não é enraizada a partir da
santomense, por isso, é sempre importante.
Acho que faz parte para a formação do
indivíduo e que o mesmo tenha consciência
que existem outras culturas e que as deve
respeitar. Nesse sentido, a escola deve
preparar o aluno não somente para o que
encontra aqui, mas também fora. O indivíduo
deve estar preparado para o que vai
encontrar mesmo fora de São Tomé e
Príncipe.

d) Agentes culturais e artistas visuais
Pergunta-chave
selecionada:
O
que
esperam os artistas visuais do nosso governo
para melhorar a cultura e as artes em STP?
Resposta mais relevante: Esperamos que os
governos realmente invistam na nossa área,
porque, às vezes, acho que eles não percebem
que a nossa área contribui significativamente
para o desenvolvimento do país. Se eles
notarem, o que os turistas levam como
lembrança de STP é algo feito pelos artistas. A
marca que eles levam é o artesanato ou a
pintura. Portanto, eles deveriam apoiar mais os
artistas, especialmente no espaço para
desenvolvermos a nossa atividade. Os artistas
devem ter um espaço ideal para colocar as
suas obras.

b) Alunos
Pergunta-chave selecionada: Os alunos já
sugeriram trabalhos nas aulas relacionados
com a sua cultura ou comunidade?
Resposta mais relevante: Porque estamos
em S. Tomé, sim! Eu acho que muitos
professores têm a consciência de que, apesar
dos nossos livros não estarem desenhados
para esta cultura, tentam aproximá-los e
compará-los muitas vezes, mas não é
suficiente como para quem estuda, por
exemplo, no Liceu Nacional!

3. Conclusões
As reflexões aqui apresentadas, sugerem
possibilidades tendo em vista a mescla entre
os aspetos artísticos e culturais e o exercício
de ensino e aprendizagem nas escolas e no
sistema educativo de STP. São poucas as
políticas públicas que indicam a integração da
cultura nacional no sistema educativo do país.
Acreditamos que este processo de
conciliação (artístico e cultural) poderá trazer
grandes benefícios para educação em São
Tomé e Príncipe.
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