
COMEMORAÇÃO DO “DIA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO” 

 

     Já vem sendo uma tradição do Agrupamento de Escolas de Vouzela a comemoração do Dia do 

Encarregado de Educação. 

     Este dia, para a Direção do Agrupamento, reveste-se de uma especial importância, pois constitui 

um momento propiciador do encontro de pais, alunos, pessoal docente e não docente de todos os 

estabelecimentos de ensino e jardins e pretende, como comemoração, valorizar o papel único e 

colaborante que os pais /encarregados de educação têm tido, na sua maioria, no atingir de níveis de 

sucesso, não só académico mas, sobretudo, formador dos seus educandos. Tal trabalho, levado a 

cabo pelas famílias, contribui enormemente e, sem falsas modéstias, para os elevados índices de 

qualidade, eficácia e eficiência que tem obtido, ano após ano, este Agrupamento, e corroborado nas 

diversas avaliações internas e externas de que tem sido alvo. 

      Foi pois, mas uma vez, com o espírito colaborativo e aberto, sempre existente entre o órgão 

dirigente do AEV e a Associação de Pais e Encarregados de Educação que, no dia 5 de junho, se 

realizou um conjunto de atividades, programadas e dinamizadas pela Associação de Pais, pela 

Direção e pela Educadora Social do AE, dra. Joana Valente. 

    Assim, após uma manhã em que os alunos dos 5.º e 6.º anos primeiro disputaram torneios 

interturmas, respetivamente o “Jogo do Mata “ e Voleibol (organização do grupo disciplinar de Educ. 

Física), seguiu–se, no Cineteatro, a projeção do inesquecível e delicioso filme , do saudoso cineasta  

Manoel de Oliveira, “ Aniki  Bobó” , integrado na atividade Cineclube , do Departamento de Línguas. 

     Contudo, à tarde e à noite foi, realmente, quando ocorreram as atividades mais envolventes de 

toda a comunidade escolar e onde se procurou promover a participação dos encarregados de 

educação e de outros membros das famílias. Deste modo, a partir das 14:00h, os alunos puderam 

participar numa interessante e dinâmica sessão sobre um tema bem atual, o bullying, orientada pela 

Educadora Social Joana Valente e recrearam-se, mas cumprindo as regras e sinais de trânsito, numa 

gincana de bicicletas, sempre sob a orientação atenta e pedagógica dos senhores agentes Duarte e 

Martins, do Núcleo de Viseu da Escola Segura da GNR (o qual tem sido um parceiro sempre 

disponível e importante, nas diferentes ações para as quais solicitamos a sua cooperação). 

      Ao chegarem as 16:00h, as meninas do Grupo de Ginástica do 1.ºCiclo do AEV que, este ano, 

pela primeira vez contou com ginastas de estabelecimentos de ensino do 1.ºCiclo de fora da Escola 

Sede, brindaram os presentes, incluindo um razoável número de encarregados de educação, com 

uma prometedora exibição. Seguiu-se, então, a atuação dos outros grupos de ginástica, o que inclui 

alunas do 2.º Ciclo e o grupo dos mais experientes, que ainda recentemente representou, com 

brilhantismo, Vouzela nos nacionais do Desporto Escolar e que tem sido um verdadeiro embaixador 

do concelho e um exemplo da articulação entre os dois agrupamentos de escolas. Por fim, algumas 

alunas do 5.º C quiseram oferecer aos atentos espetadores uma bem ritmada dança, por elas 

totalmente coreografada e ensaiada. 

     Após esta participação, deu-se início aos jogos tradicionais que entusiasmaram miúdos e 

graúdos e se traduziram num importante intercâmbio geracional. Foi gratificante ver avós e netos a 



jogarem ao “Lencinho” ; pais e filhos a andarem de andas, puxarem a corda, a fazerem deslizar o 

arco… 

      Mas ainda havia muito mais para fazer, ver, comer, ouvir … Era chegado o momento de pais e 

filhos seguirem caminhos diferentes: Os com mais anos de vida dirigiram-se ao auditório da Escola, 

onde os esperavam o Psicólogo do Agrupamento, Dr. Pedro Laja, e a Educadora Social, Dra. Joana 

Valente, para debaterem com os encarregados de educação o tema “ AE de Vouzela, ano letivo 

2014/15: Oportunidades e Debilidades”; Quanto aos mais novos, estes foram para o Ginásio, onde o 

professor de Jiu-jítsu, Dr.Gonçalo Duarte, fez uma sensibilização a esta arte marcial japonesa 

(Budo) e os “deixou” mostrarem as suas habilidades. 

      O dia já ia longo, e muitos eram aqueles (sobretudo os mais novos!) a quem apetecia saciar a 

fome e a sede, depois de tantas emoções e do anormal gasto de energia. Então, nada melhor do 

que ir para o refeitório, onde os nossos cozinheiros Hermínio, Idalina e Amélia, auxiliados pelos 

colegas Antónia e Álvaro, serviram uma refeição “de comer e chorar por mais”. 

     Finalmente, quando o Sol já tinha chamado a Lua para o substituir, pois até ele precisava de 

descansar, ouviram-se algumas notas musicais, que depressa deram lugar a canções alegres e 

coreografias vistosas. Eram os simpáticos elementos da Tuna Mista Universitária de Viseu, a 

conhecida “Estudantina, a colocarem “a cereja em cima do bolo”, no encerramento de um dia 

especial do nosso Plano de Atividades. 

     A todos os que planificaram, colaboraram e participaram nesta Comemoração, o Nosso Bem 

Haja! Aguardemos o próximo… 

 

O Subdiretor 

António Girão 


