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Volume I           Número I 

COMUNICAÇÃO 

ESCOLA - FAMÍLIA 

PRINCIPAIS OBJETIVOS: 

-Apresentar informações 
relevantes sobre as 
atividades desenvolvidas 
durante o curso. 

-Expor resultados aos 
Encarregados de Educação 
acerca das vantagens da 
adopção de hábitos 
saudáveis e ativos. 

 

 

  

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Ficha Técnica 

 

Editor: Carlos Lourenço 

Revisão Gráfica: Gonçalo Pereira 

Colaboradores habituais: 

Professor: Carlos Lourenço 

Turma: TAS 1 - 10º ano  

                TAS 2 - 11º ano  

Professores das turmas TAS1 e 

TAS2 



 

Editorial 
 

 

Olá a todos!  

 

O curso Técnico Auxiliar de Saúde (TAS 1, 10º ano, TAS 2, 11º ano) 

irá certamente ter muitos desafios. Todos os alunos deverão empenhar-

se para atingirem os objetivos delineados do curso. Só com o empenho 

dos alunos e dos professores, este curso deve culminar com o sucesso 

tão desejado.  

 

Em nome das turmas TAS1 e TAS 2, Curso Profissional Técnico 

Auxiliar de Saúde temos a honra de endereçar votos de festas felizes a 

todos os alunos, funcionários, professores, encarregados de educação e 

suas famílias.  

Desejamos um Feliz Natal e um ano 2016 próspero, repleto de 

saúde, paz e tranquilidade.  

Carlos Lourenço  

Técnico especializado 
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O nosso projeto… 

 

1. O porquê dos cursos profissionais 

2. Módulo 1: Prevenção da infeção: princípios básicos a considerar nos cuidados de 

saúde: 

a. Ser Auxiliar de Saúde 

b. Higiene pessoal 

c. Póster da lavagem das mãos 

d. Panfleto da lavagem das mãos  

e. Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

f. Higiene alimentar 

3. Módulo 4: Prevenção da infeção na higienização de roupas, espaços, materiais e 

equipamentos: 

a. Higienização da cama 

b. Higienização da mesa-de-cabeceira 

c. Controlo ambiental 

4. Atividades desenvolvidas: 

a. Colóquio: “Hábitos Alimentares Saudáveis” 

b. Visita de estudo às Residências Assistidas Valle dos Reis 

c. Campanha escolar pela doação de alimentos: “Ajude-nos a Ajudar!” 

d. Comemoração do dia internacional das pessoas com deficiências:  

“O meu olhar…     pela deficiência” 

e. Diário de atividades: Elaboração do portfólio do Curso Profissional Técnico 

Auxiliar de Saúde 

f. Opinião das alunas Susana Jorge e Susana Vinagre (TAS2):  

Resumo do 1º período escolar 
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O PORQUÊ DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

A qualificação dos Portugueses e em especial dos seus jovens é, um eixo fundamental para 

o desenvolvimento do país, pelo que deverá ser uma aposta forte do nosso sistema de ensino. 

Os cursos profissionais surgem como uma alternativa de aprendizagem aos jovens alunos 

que, por motivos diversos, optaram pela via de ensino teórico-prático. Estes cursos, constituem 

uma oferta de formação profissional específica e estão organizados num “sistema modular” que 

privilegia o ensino personalizado e diferenciado, baseado numa avaliação essencialmente 

formativa que permita aumentar as competências e criar condições para uma inserção profissional 

estável dos alunos.  

Os alunos além de ficarem com equivalência ao 12º ano, começam desde logo a aprender 

uma profissão, escolhida por eles, motivo pelo qual os cursos profissionais possuem uma 

componente prática em contexto de trabalho (estágio), na qual são integrados em empresas 

durante algumas semanas, com supervisão dos funcionários dessas mesmas empresas e tutorados 

pela equipa formativa da escola. 

A formação prática em contexto de trabalho proporciona aos alunos o contacto direto com 

a realidade profissional e a possibilidade de desempenho organizado, estruturado e qualificado de 

competências, de modo a adquirirem experiência profissional, ainda em contexto académico. 

O feedback referido pelas empresas que têm acolhido alunos tem sido positivo, 

mostrando-se estas bastantes recetivas na articulação com as escolas. 

É a pensar nos alunos que professores, técnicos especializados e assistentes operacionais 

do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira trabalham diariamente, tentando proporcionar-lhes 

um bom ambiente de ensino/aprendizagem, motivando-os constantemente para este tipo de 

ensino alternativo e sobretudo para os tornar preparados e conhecedores, facilitando a sua 

integração no mundo de trabalho com a obtenção de resultados eficazes. 

Carlos Lourenço 

Técnico Especializado  
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ARTIGO PUBLICADO NO CORREIO DO RIBATEJO A 13 DE OUTUBRO DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turmas do 10º e 11º ano do 

Curso Profissional Técnico 

Auxiliar de Saúde 

Ano letivo 2015/2016 
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Ser Auxiliar de Saúde… 

 

O curso Técnico Auxiliar de Saúde é-nos útil, pois tem como saída profissional Auxiliar de 

Saúde, equiparado ao Assistente Operacional. Iremos auxiliar na prestação de cuidados de saúde a 

utentes com necessidades, na alimentação e hidratação; efetuar recolha e transporte de amostras 

biológicas; limpeza e higienização de roupa e materiais, tudo isto sobre orientações de 

profissionais de saúde. 

Alunas: Cristiana Afonso, Leonor Guilherme, Maria Pachorra, Melysa Costea 

 

Ser um bom profissional de saúde é possuir e adquirir diversas qualidades, tais como, 

físicas que consiste em ser rápido e dinâmico, qualidades intelectuais consiste em ser seguro do 

que faz e cumpridor das regras, qualidades morais consiste em ser uma pessoa cumpridora com 

sentido de responsabilidade respeitando sempre as obrigações do seu trabalho, técnicas consiste 

em ser bom na execução do seu trabalho e por fim as sociais que consiste em ser uma pessoa que 

tenha respeito mutuo e que disponha de um bom relacionamento e educado. Também devemos 

se amáveis e alegres, para transmitir uma sensação de bem-estar ao utente. 

 
Alunos: José Freire, Laura Vasconcelos, Margarida Albuquerque, Sofia Fróis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma 10º ano, 
Técnico Auxiliar 

de Saúde 
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Ser Auxiliar de Saúde… 

 

Um auxiliar de saúde quando efetua a sua profissão tem de seguir normas e protocolos, 

as/os quais são utilizados na prevenção do doente e profissionais contra doenças. 

As precauções dividem-se em dois tipos:  

 Precauções Padrão - precauções de 1º nível dos princípios gerais na prevenção da 

infeção e que são precauções destinadas a todos os utentes para a prevenção de 

infeções cruzadas; 

 Precauções baseadas na transmissão - que são de 2º nível e destinadas aos doentes 

em que se sabe ou se suspeita da existência de infeções que podem ser 

transmitidas por via aérea, por contacto ou via percutânea.  

 

“Precauções, Sim, Preconceito, Não! “ 

“Não há doentes de risco mas procedimentos de risco” 

 

Alunas: Ana Rita Cardoso, Maria Inês Castelo, Mariana Carreira, Solange Teixeira 

 

De acordo com a opinião da turma, este curso é muito interessante e útil pois permite-nos 

a dupla certificação, termos o 12º ano e uma saída profissional de Técnico Auxiliar de Saúde. Neste 

curso, a dificuldade é menor do que no ensino regular o que facilita o aumento das médias e 

temos estágios para por em prática o que aprendemos em sala de aula, assim, permite-nos ter 

uma visão realista da nossa futura profissão. 

 

Alunos: Airton Catalão, Beatriz Silva, Carolina Antunes,  Sara Guerra 
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HIGIENE PESSOAL 

 

Um auxiliar de saúde deverá ter 

sempre uma imagem cuidada, tudo em 

que consiste na sua higiene deverá ser 

respeitada com o máximo rigor. 

 

Alunas: Cristiana, Leonor, Maria, Melysa 

 

   

 

 

 

A Higiene Pessoal é uma medida adotada na prevenção contra as contaminações cruzadas. 

A importância dessa medida é que impede ou reduz a probabilidade de risco de 

contaminação e dentro da higiene pessoal estão concentradas a higiene das mãos, do cabelo e da 

roupa. 

 

A Higiene das mãos é um meio 

mais eficaz, pois sem a higiene destas é 

muito mais fácil contaminar roupa, 

materiais, etc. 

 

 

 

 

 

Alunas: Catarina Penteado, Margarida Ventura, Susana Jorge 

Alunas: Catarina Penteado, Margarida Ventura, Susana Jorge 
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PÓSTER DA TURMA TAS2 
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PANFLETOS DA TURMA TAS2 
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

 

 OS Auxiliares de Saúde têm um 

contacto permanente com utentes, pois 

estes necessitam de cuidados, para tal, 

é necessário proteção apropriada dai 

existirem tem os equipamentos de 

proteção individual, equipamento estes 

que são fundamentais na proteção e 

imprescindíveis no controlo da infeção 

nosocomial. Existem 5 tipos de EPI’S: 

luvas, barrete, óculos, bata /avental e 

máscara com ou sem viseira. 

 

 

 

 

Os equipamentos de proteção individual (EPI´S) são todos os dispositivos ou produtos, de 

uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção contra riscos, capazes de ameaçar 

a sua segurança e saúde. 

Os EPI´S são utilizados para prevenir a transmissão de microrganismos em locais 

contaminados, são fundamentais na nossa proteção e são imprescindíveis no controlo da infeção 

nosocomial.  

Alunas: Ana Rita, Maria Inês, Mariana Carreira, Solange Teixeira 

 

Alunas: Catarina Penteado, Margarida Ventura, Susana Jorge 
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PÓSTER DA TURMA TAS1 
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HIGIENE ALIMENTAR 
 

 

A Higiene alimentar consiste na aplicação 

de métodos adequados no sentido de produzir, 

preparar e servir alimentos seguros e de boa 

qualidade, na qual os alimentos seguros consistem 

nos alimentos que não provocam qualquer efeito 

adverso à saúde de quem os consome. 

Paralelamente a estes, existem alimentos 

contaminados por resíduos de detergentes, 

desinfetantes e outros materiais de limpeza e venenos desinfetantes – contaminações químicas; 

por vidros, plásticos, palha-de-aço, parafusos – contaminações físicas; e por microrganismos – 

contaminações biológicas. Das três contaminações referidas, a contaminação biológica é a mais 

frequente podendo diminuir a qualidade dos alimentos pondo assim em causa a segurança 

alimentar.  

Se os alimentos sofrerem qualquer tipo de contaminação podem ser responsáveis por 

intoxicações alimentares. 

Uma intoxicação alimentar é provocada pelos inúmeros 

microrganismos presentes na comida que ingerimos. Para a 

prevenirmos basta apenas seguir três simples regras: proteger os 

alimentos dos microrganismos; impedir que os microrganismos se 

desenvolvam pondo a comida no frio; e destruindo/reduzindo os 

microrganismos (calor, temperatura igual ou superior a 75ºC). 

 

Alunos da turma TAS1 
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PÓSTERES DA TURMA TAS1 
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HIGIENIZAÇÃO DA CAMA 
 

Para iniciar a limpeza da cama 

devemos começar por preparar todo o 

material necessário ao procedimento, tal 

como: equipamentos de proteção 

individual (avental ou bata, luvas, calçado 

adequado entre outros no caso de serem 

precisos), pano azul, detergentes e 

desinfetantes.   

Aprofundando mais um 

pouco no que diz respeito à 

limpeza da cama é importante 

referir que existe um código de 

cor de panos que obedece a 

uma determinada regra que 

nos indica que no caso da 

limpeza em que a sua área a 

utilizar é nas enfermarias.   

De seguida, 

devemos lavar a cama com 

água e detergente e secar 

bem. No caso de alto ou 

óbito do doente essa 

limpeza e desinfeção tem 

de ser sempre efetuada.  
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HIGIENIZAÇÃO DA MESA-DE-CABECEIRA 

 

A limpeza e desinfeção da mesa-de-cabeceira é importante, pois é 

a superfície que serve de apoio ao utente, tendo em conta que é lá que é 

colocado alguns dos seus medicamentos e/ou objetos. 

Para efetuar a limpeza, o procedimento inicia-se sempre da parte 

mais limpa para a parte mais suja e de cima para baixo utilizando o pano, 

detergente/desinfetante, o avental e as luvas respeitando o 

código da cor dos panos. O pano correspondente é o azul que 

pertence à área da enfermaria. Este procedimento garante 

uma boa higienização e proteção. 

 

 

CONTROLO AMBIENTAL 

 

A limpeza do ambiente hospitalar deve: 

 Ser de rotina e que assegure um ambiente visivelmente limpo, livre de pó e sujidade; 

 90% dos microrganismos estão presentes na “sujidade visível”; 

 O processo de limpeza depende essencialmente da ação mecânica; 

 Deve haver políticas que especifiquem a frequência e quais os produtos a usar; 

 Os métodos devem ser adequados à probabilidade de contaminação e ao nível da 

assepsia requerido. 
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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

Colóquio: “Hábitos Alimentares Saudáveis” 

 

O Dia Mundial da Alimentação celebra-se anualmente a 16 de outubro, data em que a Escola 

Secundária Sá da Bandeira  organizou o Colóquio “Hábitos Alimentares Saudáveis”, sob a 

responsabilidade do Técnico Especializado Carlos Lourenço e da Docente Teresa Ribeiro.  

Esta comemoração teve como principais objetivos: aumentar a consciência do público 

(comunidade escolar); divulgar informação e alertar para a segurança alimentar, porque a escola 

deve ser um espaço seguro e sadio, facilitando a adoção de comportamentos mais saudáveis, 

encontrando-se numa posição ideal para promover e manter a saúde da comunidade educativa e 

da comunidade envolvente.  

Cabe à Escola o papel de sensibilizar os futuros consumidores, para padrões de consumo 

exigentes e responsáveis, em que se insere esta atividade, para tal as Turmas do 10º e 11º ano do 

Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde, elaboraram panfletos e pósteres sobre a temática, na 

qual foram distribuídos nos intervalos. 

Com a realização do presente colóquio houve motivação das turmas, refletindo-se em todo o 

processo de aprendizagem a nível multidisciplinar bastante proveitoso na obtenção de resultados 

positivos para os alunos ao nível da aprendizagem. 

 

Técnico Especializado Carlos Lourenço 
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REPORTAGEM FOTOGRÁFICA 

Colóquio: “Hábitos Alimentares Saudáveis” 
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ARTIGO PUBLICADO NO CORREIO DO RIBATEJO A 23 DE OUTUBRO DE 2015 

Colóquio: “Hábitos Alimentares Saudáveis” 
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VISITA DE ESTUDO ÀS RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS VALLE DOS REIS 

 

No dia 19 de novembro de 2015 a turma do 10º ano do curso profissional Técnico Auxiliar de 

Saúde da Escola Secundária Sá da Bandeira fez uma visita de estudo às Residências Assistidas de 

Valle dos Reis em Santarém, sob a responsabilidade do Técnico Especializado Carlos Lourenço.  

Esta visita de estudo teve como principais objetivos: permitir o contato com a futura realidade 

profissional do curso; verificar as regras de funcionamento e consecução de objetivos da 

instituição e observar as atividades lúdico-pedagógicas com os idosos. 

Estas visitas de estudo são determinantes para os alunos porque vão observar in loco o 

funcionamento das instituições proporcionando a interligação entre os conteúdos teóricos e o 

contexto prático laboral, motivando os alunos constantemente para a futura profissão por eles 

escolhida. 

Técnico Especializado Carlos Lourenço 
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VISITA DE ESTUDO ÀS RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS VALLE DOS REIS 

Artigo publicado no jornal online do correio do ribatejo a 24/11/2015 
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CAMPANHA ESCOLAR PELA DOAÇÃO DE ALIMENTOS 

“Ajude-nos a Ajudar” 

 

As turmas do Curso Profissional Técnico 

Auxiliar de Saúde (10º e 11º ano) sob a 

responsabilidade do Técnico Especializado Carlos 

Lourenço em parceria com a Associação de 

Estudantes e a Biblioteca da Escola Secundária Sá 

da Bandeira estão a organizar uma Campanha 

Escolar pela Doação de Alimentos “Ajude-nos a 

Ajudar”, irá decorrer de 24 de novembro a 11 de 

dezembro de 2015 e os locais de recolha serão na 

entrada principal da escola e na biblioteca. 

Esta campanha tem como principais 

objetivos: assimilar e demonstrar comportamentos 

de tolerância, civismo, generosidade e de solidariedade; comportar-se de forma solidária com os 

que o rodeiam; ser sensível ao sofrimento físico e emocional e valorizar a importância da amizade. 

A atividade consiste em pedir a colaboração de toda a comunidade escolar, professores, 

alunos e funcionários, para que cada um traga para a Escola um bem essencial (alimento não 

perecível) que permita organizar cabazes, na qual a Direção do Agrupamento depois de identificar 

as famílias mais carenciadas distribuirá de forma a tornar o seu Natal mais feliz. 

Faça o natal de uma família mais feliz. 

Seja solidário. 

Participe. 

 

Carlos Lourenço  

Técnico Especializado  
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ARTIGO PUBLICADO NO CORREIO DO RIBATEJO A 20/11/1015 

CAMPANHA ESCOLAR PELA DOAÇÃO DE ALIMENTOS 

“Ajude-nos a Ajudar” 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

     Agradecemos a todos os 

alunos, encarregados de 

educação, professores e 

funcionários que colaboraram 

nesta campanha escolar pela 

doação de alimentos.  

     Nos tempos que decorrem, 

achamos fundamental a 

interajuda e solidariedade para 

com o próximo. 

     Obrigada por nos deixarem 

ter este papel ativo na 

comunidade escolar/sociedade. 

 

Alunos TAS2 
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REPORTAGEM FOTOGRÁFICA 
CAMPANHA ESCOLAR PELA DOAÇÃO DE ALIMENTOS 

“Ajude-nos a Ajudar” 
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REPORTAGEM FOTOGRÁFICA 
CAMPANHA ESCOLAR PELA DOAÇÃO DE ALIMENTOS 
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REPORTAGEM FOTOGRÁFICA 
CAMPANHA ESCOLAR PELA DOAÇÃO DE ALIMENTOS 

AGRADECIMENTO 

 

 

O Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira 

agradece a todos que colaboraram nesta 

campanha, alunos, encarregados de 

educação, professores e assistentes 

operacionais.  

Agradecemos também ao curso profissional 

Técnico Auxiliar de Saúde (TAS1 e TAS2) pela 

organização desta campanha escolar pela 

doação de alimentos “Ajude-nos a ajudar” 

Com o vosso apoio 

conseguimos recolher 

270 quilos de 

alimentos. 

Graças a esta recolha 

conseguimos ajudar 

onze famílias do nosso 

agrupamento. 
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COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS  

 “O meu olhar…     pela deficiência” 

 

No dia 03 de dezembro de 2015 as turmas do 

10º e 11º ano do curso profissional Técnico Auxiliar 

de Saúde da Escola Secundária Sá da Bandeira 

realizaram uma Palestra “O meu olhar…     pela 

deficiência”, sob a responsabilidade do Técnico 

Especializado Carlos Lourenço e das docentes Teresa 

Ribeiro, Celeste Lopes e Vanda Salvaterra. 

O primeiro painel pertenceu à Dr.ª Marta 

Estêvão da APPACDM com o tema “O meu olhar…”. 

O segundo painel “Educar e AMAR” foi abordado 

pela Enf.ª Ângela Arsénio, representante da 

Associação de Apoio aos Deficientes de Paralisia Cerebral Maria do Carmo Silva Melancia 

(Associação Incluir).  

Ao debater-se a temática pretende-se aumentar a consciência dos benefícios trazidos pela 

integração das pessoas com deficiência, porque a discriminação da deficiência é um caso dos 

direitos humanos. Ser-se portador de deficiência deve ser encarado com respeito e tolerância, 

porque queremos viver numa sociedade justa e livre de preconceitos.  

Agradecemos a presença da Vereadora da Educação, Inês Barroso, do Presidente da 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental, Luís Amaral, da 

Diretora do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, Adélia Esteves e do Presidente da Associação 

de Estudantes da Escola Secundária Sá da Bandeira, José Caetano que nos honraram com a sua 

presença na palestra. Dedicamos uma especial palavra de apreço a todos os alunos envolvidos que 

contribuíram e tornaram este projeto possível. 

Técnico Especializado – Carlos Lourenço 
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Abertura da Palestra   
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O nosso olhar… 

Todos nós já ouvimos falar sobre a deficiência. Mas o que é 

afinal a deficiência? Quais são as grandes dificuldades das pessoas 

portadoras de deficiência? E será que essas pessoas são tratadas de 

forma igual e incluídas na sociedade? 

Nós, turma vemos as pessoas com deficiência, iguais a nós, mas 

com diferenças mais acentuadas e ser diferente não é mau, é apenas 

ser diferente e cabe-nos a nós, os adultos do futuro encararmos essas 

diferenças com tolerância e compreensão e lutarmos por uma sociedade igualitária e justa para 

todos. Mas infelizmente não é isso que acontece, hoje em dia as pessoas portadoras de 

deficiências muitas vezes são rotuladas e vistas como incapazes e isso está errado, isso tem que 

mudar, porque antes de ser portador de uma deficiência, é se pessoa, é se cidadão, é se filho de 

alguém, é se alguém que também sente, que também é capaz e ninguém deve ser subestimado, 

independentemente das diferenças que tenha.  

Dez por cento (10%) da população mundial, ou seja, 650 milhões de pessoas são 

portadoras de uma deficiência, agora digam-me: porque é que esses 10% não podem ser vistos de 

forma igual? Porque é que esses 10%, muitas vezes não tem um lugar na sociedade? Mais uma 

vez, porquê?  

Também são pessoas, também tem valor, também são capazes e também tem direitos, 

tem o direito de ser olhados e tratados com respeito, tem o direito de ser amados, de crescerem 

da forma mais feliz e saudável possível, tal como todos nós. 

Eu, tal como os meus colegas, queremos viver numa sociedade onde lidere a igualdade 

entre todos, porque para nós ser-se portador de deficiência deve ser encarado com respeito, e 

tolerância, nós queremos viver numa sociedade justa e livre de preconceitos.  

Maria Moinhos 

(Aluna Técnico Auxiliar de Saúde, 11º ano) 
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Opinião da aluna Marta Melo (TAS2) 

 

No passado dia 3 de dezembro celebrou-se o Dia 

Internacional das Pessoas com Deficiência. 

As duas turmas, 10º e 11º ano do Curso Profissional Técnico 

Auxiliar de Saúde, em conjunto com o Professor Carlos Lourenço e 

a Professora Teresa Ribeiro, não quiseram deixar passar em vão 

uma data com tanto significado para a sociedade. Para tal, ao longo 

de mês e meio, prepararam uma Palestra com o intuito de mostrar 

o outro lado da Deficiência, o lado que poucas pessoas vêm, 

realizado no auditório da Escola Secundária Sá da Bandeira. 

Desde o início, todos os alunos deram o seu “SIM!” e participaram de coração aberto numa 

atividade que se veio a tornar muito mais do que apenas um dia nas nossas vidas. Foram 

elaborados discursos, filmes, telas ilustrativas do nosso olhar. Dias a fio trabalharam para dar a 

conhecer à sociedade o que há de bom numa realidade que parece ser má. 

A Palestra intitulou-se “O Meu Olhar…” e contou com a presença de ilustres convidados 

como a Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Santarém, a Diretora e Vice-diretora do 

Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira e o Presidente da Associação Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém. 

A atividade teve início às 14h30, com o discurso do atual Presidente da Associação de 

Estudantes, José Caetano, que desde logo se colocou à disposição para ajudar no que fosse 

necessário. Posto isto, as alunas Sofia Fróis e Margarida Ventura fizeram a abertura da 

conferência, onde expressaram o significado que a atividade tinha para todos nós. 

Posteriormente, foi apresentado o spot realizados pelas alunas Marta Melo e Carlota 

Campos, onde passava a mensagem “ A diferença está na forma como olhas a Deficiência… a 

diferença está em ti!”. O filme encontra-se visível no Moodle de Escola Secundária Sá da Bandeira, 

de modo a que todos o possam ver e refletir com ele. 

Seguidamente, alguns elementos de ambas as turmas, distribuídos estrategicamente pelo 

auditório, levantaram-se, por vez, e declamaram o poema “Deficiências” de Mário Quintana. 
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Também a Professora Bibliotecária Celeste Lopes recitou o poema “Poeminha do Contra”, do 

mesmo autor. 

Na segunda parte da Palestra, a aluna e moderadora Maria Moinhos, apresentou um texto 

da sua autoria onde salientava a ideia “Sermos diferentes não é algo mau, mas sim algo diferente, 

apenas”. Dando assim a palavra à Doutora Marta Estêvão, do Projeto URANO da APPACDM 

Santarém, que foi dar a conhecer um pouco do seu trabalho e do seu projeto. Palco onde também 

teve lugar o testemunho de uma das utentes desta instituição.  

Para finalizar, as alunas Laura Vasconcelos e Maria Inês Faria entrevistaram a Enfermeira 

Ângela Arsénio, não na sua vertente profissional, mas como mãe de um menino portador de 

deficiência. Conto-nos o dia-a-dia de quem passa por esta realidade, as dificuldades que teve e 

como as superou e a forma como a sociedade lida com esta temática ainda um pouco discriminada 

pelos “leigos por opção” (um dos motivos pelo qual se desenvolveu esta iniciativa). 

E foi assim a segunda atividade que estas turmas se propõem a realizar, sempre em prol 

dos outros e da sensibilização, não só por uma comunidade escolar melhor, mas também por uma 

vida melhor. 
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REPORTAGEM FOTOGRÁFICA 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS  
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REPORTAGEM FOTOGRÁFICA 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS  
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REPORTAGEM FOTOGRÁFICA 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS  
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À excelência alcançada tudo será para ir à 

infinitude. Obrigada! Parabéns! 

Prof.ª Celeste Lopes 

 

REPORTAGEM DO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Como escreveu Fernando Pessoa: “que as 

pedras que vamos encontrando no caminho, 

as guardemos para construir um castelo” 

Parabéns! 

Inês Barroso, Vereadora da Educação 

Excelente trabalho, parabéns pela iniciativa: 

uma tarde especial dedicada a pessoas 

especiais. Mãe orgulhosa de aluna da turma 

TAS 

Maria José Lambério 

A vida é um sonho! 

Paulo Fróis, ANPC 

Parabéns às turmas pela organização do 

evento. Parabéns mais uma vez 

Ângela Arsénio, Associação Incluir 

Parabéns a todos os dinamizadores. Correu tudo conforme o previsto. 

Obrigado Prof. Carlos e Prof.ª Teresa por nos deixarem fazer parte deste dia 

tao importante para todos. 

Solange Teixeira 

Parabéns pela vossa iniciativa e boa 

continuação no percurso da vossa vida.  

Sejam felizes! 

Alfredo Amante 

Parabéns ao curso profissional Técnico 

Auxiliar de Saúde pelo trabalho realizado, 

empenho e dedicação. Obrigada a todos! 

Prof.ª Teresa Ribeiro 

“Ter iniciativa” significa ter preocupação, 

trabalho, fazer esforço, ter ideias e pô-las em 

prática, fazer sacrifícios em favor dos outros, 

dar um pouco de nós aos outros. 

Parabéns e muita obrigada pelo empenho 

que tiveram em acrescentar mais qualquer 

coisa à minha pessoa 

Prof. Carlos Lourenço 

Acho que não poderia ter corrido melhor. 

Parabéns às duas turmas. 

Sofia Santos, Julia Poverjuck 
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ARTIGO PUBLICADO NO FACEBOOK DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 
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DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 
 

Elaboração do portfólio do Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque as atividade desenvolvidas corroboram da 

formação integral dos alunos e ensinam muito a quem as 

organiza e a quem a elas assistem, parabéns a todos e 

MUITO OBRIGADA pelo empenhamento, dedicação e 

investimento!!! 

Helena Fonseca 

(Vice-diretora do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira) 

 

Para mais tarde recordar 

partilhem o vosso sentir vivenciado 

nestas atividades porque das 

memórias se constrói o saber. 

Carlos Lourenço 

(Técnico Especializado) 
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Opinião das alunas Susana Jorge e Susana Vinagre (TAS2): 

Resumo do 1º período escolar 
 

Durante este período a turma TAS2 desenvolveu 

variadíssimas atividades, desde palestras a campanhas de 

sensibilização/solidariedade. 

Achamos, em relação ao ano passado, que esta 

etapa escolar foi mais produtiva dado que ao exercermos 

mais funções. Elevámos os nossos conhecimentos, o 

nosso espírito de entreajuda e colaboração de uma forma divertida mas ao mesmo tempo 

aplicada. 

Nestes últimos meses trabalhámos em conjunto com a turma TAS1, na qual podemos 

partilhar ideias e opiniões, inclusive conhecer os colegas que se irão suceder a nós e partilhar, 

sobretudo, experiências em relação ao nosso primeiro ano do curso. 

A junção das turmas teve o intuito de criar uma ideia para a comemoração do dia 

internacional da pessoa com deficiência, da qual resultou a palestra denominada de “O meu 

olhar…” que realizámos no dia 3 de dezembro, fundamentámo-la com o objetivo de sensibilizar as 

pessoas que foram assistir, visando que a diferença está em nós e que nada é impossível de ser 

feito desde que definamos os nossos objetivos e ambições. Concluímos este tema com um enorme 

orgulho, pois a nossa maior recompensa foi dada pela surpresa e emotividade dos convidados que 

recebemos no nosso auditório escolar, fruto única e exclusivamente do nosso esforço e dedicação. 

Recentemente a nossa turma, mais uma vez marcou a diferença, realizou outro projeto, 

um pouco diferente do anterior mas que de igual forma requereu esforço e dedicação. Realizámos 

uma campanha de recolha de alimentos para ajudar as famílias mais carenciadas dentro do 

agrupamento e para nosso espanto angariámos 270kg de alimentos, em apenas três semanas, 

podemos assim oferecer 11 cabazes, ou seja, 11 famílias serão presenteadas por nós este Natal e 

isso enche-nos o coração. Esta ação foi para nós uma vitória e quereremos, com certeza realizá-la, 

se possível, novamente para o ano. 

Para além dos eventos referidos, as atividades em aula relacionadas aos temas lecionados 

despertaram o conhecimento geral na nossa turma, porque podemos beneficiar de utensílios para 
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podermos praticar a matéria dada, com isso, a aquisição de conhecimentos e técnicas foi bem 

mais rica e eficaz, aprendemos de forma simples e coesa como exercer determinadas funções. 

Devemos isso ao professor Carlos que foi persistente e ambicioso ao pedir os materiais que 

necessitávamos, até que nos fossem disponibilizados.  

Para concluir, esperamos que o ano letivo continue a ser rico em projetos e tarefas para 

que possamos evoluir como pessoas. Com o aumento das atividades melhoraremos as nossas 

técnicas e projeções de voz estando assim a formarmo-nos para a apresentação da nossa 

importantíssima PAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Turmas 10º e 11º ano do Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde 


