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Mensagem do Presidente 
 

Car@s entusiastas e interessad@s na Educação nas Prisões (EnP), 
 
Nesta Newsletter que antecede a quadra natalícia, um tempo de paz, amizade, alegria entre as comunidades, 
em geral, e a comunidade educativa prisional, em particular, convocando a uma reflexão sobre o trabalho em 
EnP, nomeadamente do que ficou por fazer, dos (in)sucessos registados, dos objetivos a perseguir e de 
projetos futuros, que reuniram em prol de um objetivo comum um conjunto de profissionais das mais 
diversas regiões do país e ciclos de ensino, é tempo de, neste final de 2019, proceder a um balanço do 
caminho percorrido pela Associação Portuguesa de Educação nas Prisões (APEnP). 

Destarte, depois da Assembleia Geral realizada em novembro de 2018, na Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro, que aprovou os Estatutos e, de seguida, elegeu os órgãos sociais da APEnP, e de em março do 
corrente ano vermos, reconhecido o estatuto de instituição afiliada da European Prison Education 
Association (EPEA), membro do Conselho da Europa, através dos nossos representantes fomos 
estabelecendo contacto com os profissionais de EnP no terreno, lançando as sementes para um trabalho 
que, muito graças à sua colaboração, se foi reforçando e apresentando frutos. 

No seu seguimento, comunicações, textos, artigos, relativos às iniciativas/atividades desenvolvidas (ou a 
desenvolver) fomos compondo as nossas Newsletters, dando voz e publicitando a nível (inter)nacional o que 
até então, dificilmente, vinha transpondo o local.  

Nas redes sociais, nomeadamente através da nossa página de Facebook fomos atualizando notícias sobre o 
que, em matéria de educação em contexto prisional, ia sendo produzido, contando com o vosso feedback sob 
a forma de apreciação dos conteúdos expostos. 

Da Madeira aos Açores, de sul a norte fomos percorrendo Estabelecimentos Prisionais, Escolas Associadas e 
instituições de Ensino Superior, perscrutando o que, neste campo, desde o nível Básico ao Superior, vem 
sendo realizado em Portugal. 

Deste modo, importantes realizações fomos destacando, nomeadamente da 17ª Conferência Internacional 
da EPEA (Dublin 2019), que contou com uma representação da APEnP, à preparação do I Congresso Nacional 
da APEnP (2020), não descurando a comemoração do Dia Internacional da Educação nas Prisões (13 de 
outubro), apenas para enumerar alguns exemplos. 

O hábito foi criado e o caminho faz-se caminhando. Por conseguinte, um agradecimento devido a quem em 
nós tem confiado, sendo que tudo faremos para continuar a merecer a vossa confiança. 

Por fim, e para terminar, em nome da APEnP aproveito para desejar a tod@s votos de Feliz Natal e de um 
Próspero Ano de 2020. 

 

José Alberto Pinto  
Presidente da APEnP 

UM ANO DE BALANÇO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO 
NAS PRISÕES 
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Vou ser professor num Estabelecimento Prisional. Está no meu horário. E agora? 

Quando soube, fiquei curioso! 

Quando soube, fiquei receoso! 

Quando soube, fiquei em pânico!  

 

Agora, estou à vontade e gosto! 

Agora, ainda estou a habituar-me! 

Agora, continuo a detestar! 

 

Para a maior parte de nós, aplica-se bem a frase de Fernando Pessoa: 

 estranha-se, depois entranha- . 

Nós, os professores da cadeia. 

Os dos alunos e alunas que vão às aulas, para não ficarem fechados(as) quase todo o dia. 

Os dos alunos e alunas que vão às aulas, porque o juiz dá mais precárias se estiver matriculado(a). 

Os dos alunos e alunas que vão às aulas, porque já agora aproveito o tempo que aqui estou. 

Os dos alunos e alunas que vão às aulas, porque no futuro isto pode ser útil. 

Os dos alunos e alunas que vão às aulas, porque posso ir para a universidade. 

Os dos alunos e alunas que vão às aulas, porque gosto de aprender. 

Todos ao alunos e alunas podem ser um(a) destes(as) e podem ser tudo isto ou uma parte disto, uma parte 
do tempo ou o tempo todo. 

São essencialmente pessoas. 

Nenhum professor foi preparado para esta faceta / especificidade da profissão / missão. 

Ser professor dos alunos reclusos não é igual a ser professor das alunas reclusas. 

A João Gonçalves Zarco de Matosinhos é Escola Associada do EP do Porto (Custóias), há 20 anos, e do EP 
de Stª Cruz do Bispo (Feminino), há 15 anos. 

Depois disto se entranhar, podemos sentir-nos um pouco diferentes dos nossos colegas que não estão lá. 
Que nunca estiveram. 

Houve quem tivesse pensado que este modo estranho de ser professor poderia ser visto de uma 
perspetiva mais coletiva, associada. Parece-me bem pensado e sobretudo útil e necessário por tudo o que 
disse anteriormente. 

Por fim, cumpre-me referir que, tendo, recentemente, iniciado as funções de Representante Regional do 
Norte da Associação Portuguesa de Educação nas Prisões, partilharei convosco (mais adiante nesta 
Newsletter) algumas das atividades dos EPs que a minha escola (ES João Gonçalves Zarco) é associada, 
fruto do empenho e brio das e dos nossos colegas e das e dos nossos alunas(os) 

 

mailto:rep.reg.norte@apenp.pt
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Será em Chaves, nos dias 1, 2 e 3 de maio que a Associação Portuguesa de Educação nas Prisões (APEnP) 
irá promover o seu primeiro congresso nacional bienal, feito a pensar principalmente nos professores. Este 
foi um dos anúncios principais de José Alberto Pinto, presidente da APEnP, no decurso do II Seminário 
Internacional de Educação e eLearning em Estabelecimentos Prisionais, que decorreu no passado dia 31 
de outubro, em Ponta Delgada.  

Um anúncio que aquele responsável enalteceu como sendo uma resposta à partilha de boas práticas entre 
os docentes que lecionam nos estabelecimentos prisionais em Portugal. Esta é a concretização de parte 
dos projetos principais da APEnP, fundada há exatamente um ano, e anunciada no, então, I Seminário 
Internacional de Educação e eLearning em Estabelecimentos Prisionais, que decorreu no Porto (novembro 
de 2018).  

Este II Seminário foi organizado pela Universidade Aberta, numa organização conjunta com o Centro de 
Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) da Universidade de Coimbra e a Direção Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e conta com o apoio da Direção Regional da Ciência e Tecnologia 
(DRCT) dos Açores e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). 

No balanço do primeiro ano de atividade da APEnP, José Alberto Pinto referiu também o objetivo de 
contribuir para a instituição do Dia Internacional da Educação nas Prisões (13 de outubro) e destacou a 
comemoração dos 30 anos das Recomendações do Conselho da Europa sobre a Educação Prisional 
[Rec(89)12]. 

Neste evento, que decorreu em São Miguel, destacam-se também a partilha de boas práticas 
internacionais nesta matéria, nomeadamente através de Annet Bakker, chair da European Prison 
Education Association (EPEA) e de Ruth McFarlane, responsável da Open University (Reino Unido). Annet 
Bakker partilhou interrogações macro sobre a nossa estratégia global, sobre o modelo de ensino, 
tecnologia e investimento que estamos disponíveis para fazer neste domínio. Ruth McFarlane mostrou-
nos as práticas mais recentes nas prisões britânicas, nomeadamente em termos de materiais pedagógicos 
ao serviço dos seus estudantes.  

No programa houve ainda oportunidade de conhecer o trabalho de inclusão digital liderado pelo 
INCODE.2030, com Sofia Marques da Silva a apresentar exemplos de inclusão digital. Exemplos que 
podem ser ampliados em projetos de carácter internacional, como aquele que liga a Universidade de 
Coimbra, a Universidade Aberta e algumas instituições de ensino superior no Brasil, projetos que foram 
apresentados por Sara Dias-Trindade, do CEIS20.  

Da parte da Universidade Aberta foi também explicada a formação e o funcionamento do Campus Digital 
Educonline@pris, projeto que permite a utilização de tecnologias para estudar no ensino superior em 
contexto prisional. Depois do primeiro ano em projeto piloto, o Campus deverá estender-se a 20 
estabelecimentos prisionais e foi esse trabalho que foi apresentado por António Moreira, professor da 
Universidade Aberta e Coordenador deste projeto. 

José António Moreira 
Vice-presidente da Assembleia Geral da APEnP - vpresidente.ag@apenp.pt 

II Seminário Internacional de Educação e e-
Learning  em Estabelecimentos Prisionais 

apenp.pt 

mailto:vpresidente.ag@apenp.pt
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Ao longo desta Newsletter, bem como de 
anteriores, pela voz dos seus profissionais, fomos 
sendo confrontados com a ausência de formação 
adequada para o exercício da atividade docente em 
contexto prisional. É do conhecimento geral que 
uma tal atividade se realiza, por norma, sob 
condições indeterminadas da prática e de elevada 
complexidade por professores/formadores, que, 
não raramente, se confrontam com inerentes 
imperativos de segurança, escassez de recursos, 
mas, sobretudo, de conhecimento específico para o 
desempenho desta . 

Relembramos, a propósito, que, o Despacho 
Conjunto n.º 451/99, de 1 de junho (ainda em 
vigor), no seu ponto 9. refere que o Ministério da 
Educação  promover, ou providenciar junto de 
instituições de ensino superior, oferta de formação 
adequada a professores que lecionem em contexto 
prisional. Porém, a realidade tem provado o 
contrário  

Cansados de (des)esperar por um tal desiderato, 
mais do que sinalizar situações, compete a esta 
Associação trabalhar para a sua resolução, sendo 
que, o dever de contribuir com propostas úteis a 
necessidades prementes do sistema nos convoca a 
responder a (mais) este desafio. 

Como bem se recordam, foi no ano de 2013 que se 
realizou o 8º (e último) Encontro Nacional de 
Professores que lecionam em Estabelecimentos 
Prisionais, no Agrupamento de Escolas de Leça da 
Palmeira, que tão gratas recordações deixou a 
todos quantos neste participaram. Desde então, 
não mais foi organizada uma iniciativa do género, 
que ambicionasse a reunião de profissionais de 
Educação nas Prisões (EnP) num formato, 
atrevemo-nos, de «assembleia magna». 

Com a criação da Associação Portuguesa de 
Educação nas Prisões (APEnP) foi inscrito no nosso 
programa/plano de ação a realização de congressos 
bienais, que se assumissem como verdadeiros 
espaços de debate, partilha e de formação, 
fazendo-nos tomar em mãos a responsabilidade, 
até então, a cargo da (enorme) coragem dos 
docentes nas escolas, da organização de eventos 
desta grandeza. 

Por conseguinte, e por termos consciência de ser 
este um campo de trabalho que carece de 
(in)formação contínua e aprofundada, sendo 
fundamental a arregimentação de sensibilidades,  

de saberes, de experiências, de práticas e, 
principalmente, de discussão entre os seus mais 
diversos atores, propomo-nos reunir os 
profissionais de EnP no país e realizar nos dias 1, 2 
e 3 de maio (2020), no auditório do AE Dr. Júlio 
Martins (Chaves), o I Congresso Nacional da 
Associação Portuguesa de Educação nas Prisões  
Chaves para a (Form)Ação, que será aberto, não 
somente, à participação de 
professores/formadores, mas também a demais 
agentes que, no exercício das suas funções, se 
encontrem, direta ou indiretamente, ligados ao 
setor prisional, nomeadamente elementos do 
Ministério da Justiça, Ensino Superior, Saúde, 
ONGs, sociedade civil, entre outros. 

Pelo exposto, a tod@s convidamos a participar 
neste Congresso, para o qual tomamos a liberdade 
de desenhar um programa a ser preenchido por 6ª 
feira (dia 1), sábado (dia 2) e domingo (dia 3  de 
manhã), abrangendo as seguintes áreas 
temáticas: 

- Educação nas Prisões  uma panorâmica 
(inter)nacional 

- Educação e Formação (Profissional) de Adultos 
(em contexto prisional) 

- Projetos / trabalhos de investigação na área 
prisional 

- Saúde na prisão 

- Reinserção social 

Informamos, por fim, que o I Congresso Nacional da 
APEnP se encontra acreditado pelo Conselho 
Científico-Pedagógico da Formação Contínua 
(Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-105183/19), 
relevando para efeitos de progressão em carreira 
dos professores dos ensinos básico e secundário 
(25 horas  1 crédito). 

Mais informações, nomeadamente sobre taxa de 
inscrição, alojamento, apresentação de 
comunicações/workshops,  serão facultadas no 
início do próximo mês de janeiro (2020). 

 

 

 

 

José Alberto Pinto 
Presidente da APEnP 

presidente@apenp.pt 

 

I Congresso Nacional da APEnP - Chaves para 
a (Form)Ação  -  
AE Dr. Júlio Martins de 1 a 3 maio ‘19 

mailto:presidente@apenp.pt
mailto:presidente@apenp.pt
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De acordo com o regulamento do concurso do Dia Internacional da Educação nas Prisões (DIEP 2019), o júri da 
Associação Portuguesa de Educação nas Prisões, constituído para o efeito, declarou como vencedor o trabalho 
conjunto apresentado pelas instituições: Estabelecimento Prisional do Montijo e Agrupamento de Escolas de 
Montijo. 

A sua decisão prendeu-se com o facto de esta candidatura ter, cumulativamente, cumprido com todos os 
critérios de apreciação constantes do regulamento do concurso e, ainda, pela qualidade e realismo do trabalho 
final apresentado, a cargo de um grupo de docentes/formadoras responsável pela dinamização desta atividade, 
da qual se apresentam alguns dos vários registos fotográficos produzidos (ver a seguir). 

De acordo com o prémio estabelecido no regulamento, o trabalho vencedor do DIEP 2019 terá honras de 
apresentação no I Congresso Nacional da APEnP (2020), por um dos representantes da equipa docente, sendo 
este elemento contemplado, ainda, com inscrição gratuita no evento. 

Às instituições e docentes envolvidas os nossos mais sinceros parabéns pela consciencialização do papel de 
relevo da educação perante um contexto e público-alvo tão específicos e também por uma notória capacidade 
de envolvimento da comunidade educativa prisional em torno de um dos objetivos primaciais da EnP  
contribuir para a reinserção na sociedade e mercado de trabalho da população reclusa. 

 

 

Concurso: Dia Internacional da Educação nas Prisões (DIEP) 

Estabelecimento Prisional do Montijo 



9 

apenp.pt 

Os formandos dos Cursos EFA (Básico) do 
Estabelecimento Prisional do Montijo, assinalaram 
o Dia Internacional da Educação nas Prisões (13 de 
outubro).  
Com o objetivo de destacar a importância da 
educação em meio prisional, as docentes das 
turmas EFA promoveram debates e discussões 
sobre a relevância do acesso da população reclusa à 
educação/formação.  
Foi a partir desta reflexão que se conseguiu a 
interiorização, por parte dos formandos, de que a 
educação pode significar a diferença no seu futuro, 
podendo levar a uma melhor reintegração na 
sociedade e no mercado de trabalho, pois promove 
a autoestima, a alteração de comportamentos e a 
aquisição de conhecimentos essenciais. Foi muito 
gratificante verificar como a importância do papel 
dos docentes foi amplamente reconhecida e 
valorizada.  
Após este trabalho, os formandos mostraram 
vontade de divulgar as conclusões a que chegaram. 
Assim, decidiu-se construir um mural com as suas 
reflexões, para expor no corredor de acesso às 
salas de aula. Esta tarefa exigiu que cada um 
aceitasse trabalhar em equipa, fomentando a 
criatividade, o espírito de entreajuda e também a 
autonomia.  
Conforme a concretização do projeto foi tomando 
forma, o entusiasmo e a vontade de mostrar o 
resultado também cresceram. O mural foi 
divulgado na Página e no Facebook do 
Agrupamento de Escolas de Montijo, visando a 
sensibilização de toda a comunidade educativa para 
esta temática. 
A importância de assinalar o Dia Internacional da 

Educação nas Prisões transformou-se num 
sucesso, a partir do momento em que houve uma 
tomada de consciência por parte dos formandos, de 
que a educação/formação pode ser uma mais-valia 
para o seu futuro. O entusiasmo e empenho 
demonstrados na elaboração das reflexões 
passadas a papel e na construção do mural foi 
admirável. A vontade de mostrar à sociedade, fora 
do meio prisional, que todos podem ter outra 
oportunidade fruto do seu empenho, foi 
surpreendente. 
É de assinalar o grande apoio da Diretora do 
Estabelecimento Prisional do Montijo, Dra. Lígia 
Raquel Parente Rebelo, e da Diretora do 
Agrupamento de Escolas de Montijo, Dra. 
Alexandra Isabel da Silva Santana Caeiro. 
O projeto desenvolvido candidatou-se ao concurso 
promovido pela APEnP (Associação Portuguesa de 
Educação nas Prisões) e também ao congénere da 
EPEA (European Prison Education Association). 
Pretende-se com esta iniciativa que, numa 
demonstração de visão coletiva sobre o ensino em 
meio prisional, possamos contribuir para que as 
Nações Unidas estabeleçam, a nível oficial, o dia 13 
de outubro, como Dia Internacional da Educação 
nas Prisões.  
  

As professoras dinamizadoras, 
Antónia Furtado 

Carmen Horta 
Cláudia Lavado 

Cristina Guerreiro 
Susana Paula Santos 

 

Agrupamento de Escolas de Montijo 
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Sendo a promoção da Inclusão um dos desideratos 
centrais da DGRSP, a escola nos estabelecimentos 
prisionais é, indubitavelmente, um instrumento 
primordial daquela missão. Nesta medida tem 
vindo a ser consagrado como objetivo dos 
Estabelecimentos Prisionais  promoção da 
qualificação escolar e profissional dos  
estando esta definida no Regulamento Geral dos 
Estabelecimentos Prisionais como devendo ser 

 de acordo com os mesmos princípios 
técnicos e pedagógicos estabelecidos no meio livre 
e enquadrada na programação do tratamento 

. 

A escola surge, neste contexto, como um espaço de 
aprendizagem, uma via, por excelência, de criação 
de oportunidades e de valorização pessoal que nem 
sempre foi possível, por razões diversas, ser 
atingida em meio livre e em idade escolar.   

É, assim, frequente, no universo prisional, 
depararmo-nos com indivíduos muito jovens, com 
baixa escolaridade e mesmo analfabetos, o que 
reflete a incapacidade de todo um sistema em lidar 
com a diferença e em encontrar respostas mais 
eficazes para a inclusão daqueles que permanecem 
na margem. Outros, por razões diversas, não 
puderam ou não quiseram aproveitar as mais valias 
que a escola lhes poderia proporcionar. Com outros, 
ainda, poderá ter sido a própria escola que não 
logrou atender às particularidades de cada um, 
deixando-os assim, mais permeáveis a perseguir 
outras escolhas.  

O trabalho formativo com alunos em situação de 
reclusão será, assim, muitas vezes, duplamente 
exigente, mas igualmente compensador, sendo 
este o feedback recorrente por parte das equipas 
que aqui lecionam. O professor/formador, 

enquanto elemento preponderante na concre-
tização da ponte entre a comunidade e este espaço 
institucional, deverá ter uma especial capacidade 
de motivação para a aprendizagem, recorrendo a 
métodos diversificados de ensino, atentas as 
caraterísticas individuais e contextuais dos alunos, 
tarefa na qual se devem envolver todos os agentes 
do sistema prisional. 

A sabedoria popular e a nossa prática profissional 
vêm-nos ensinando que  é tarde para 

 sendo disso múltiplos os exemplos que 
poderíamos citar, desde o indivíduo pastor uma 
vida inteira, para quem aprender a escrever o nome 
e a ler as ementas do refeitório constituiu um 
grande motivo de orgulho, passando por indivíduos 
que nunca antes tinham lido um poema e que aqui 
começaram a escrever poesia, até aos vários jovens 
que aqui concluíram o 3º ciclo, o secundário e, de 
seguida, ingressaram no ensino superior. 

Destarte, é responsabilidade de todos os agentes 
envolvidos no projeto educativo em meio prisional, 
incutir no individuo privado de liberdade a 
capacidade de vivenciar a escola, não como uma 
obrigação ou uma forma de obtenção de benefícios, 
mas antes como um direito que lhe proporciona 
conhecimento, experiências, valorização pessoal, 
uma maior consciencialização da sua cidadania e, 
em suma, melhores competências para a sua 
inclusão.    

 

 

Manuela Azevedo 

Diretora do Estabelecimento Prisional de Chaves 

Patrocínia Ribeiro 

Adjunta (responsável pela formação) 

Estabelecimento Prisional de Chaves 
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Trinta e cinco graus e fazia frio quando cruzei o portão verde da reclusão 
As chaves que retinem nas voltas da fechadura ecoam demoradamente no meu peito. Trinta e cinco graus 
e continuava a fazer frio. Papelada, burocracia, fardas azuis, movimento  

Subo umas escadas tão estreitas como os meus sentimentos e, de repente, separam-me de mim e de 
outro colega, janelas de vidro espelhado de onde se observa sem se ser observado. Invasão e privacidade, 
dois termos que ganham agora um tom cinzento, traços indistintos e rostos fechados. 

Trinta e cinco graus e o frio aumenta. 

No pátio, homens: velhos, novos, gordos, magros, sem nome, figuras carregadas de penas que gastam o 
chão. Um lamento, raiva e conversas banais:  vai estar uma . E eu continuo com frio. 

Nada disto descreve o meu primeiro dia no EP, porque tudo isto está a anos-luz daquilo que 
verdadeiramente senti. Depois veio o contacto com o espaço  que, assim a cru, até parecia ser um 
lugar aprazível. Veio o choque, uma cela, dois armários fechados à chave e uma vista para o arame 
farpado. Porém, apesar do  e do aperto no estômago fui eu quem se voluntariou para este novo 
desafio. E continuei. E continuo. E não me arrependo! 

Esta escola é hoje uma grande escola para mim. Esta escola desconstruiu tabus, preconceitos e 
desvendou-me o verdadeiro sentido do conceito . Com esta escola, descobri que se pode 
contribuir para um novo brilho nos olhos de alguns homens, que são também meus alunos. Percebi ainda 
que o professor fará toda a diferença se souber ser psicólogo, pai, irmão e, sobretudo, se souber escutar. 

E, enquanto eu continuar a empenhar-me neste desafio e sentir que faço alguma diferença, não desistirei, 
porque os meus alunos merecem-no e, porque eu, apesar de tantos  sou persistente (talvez 
tenha reaprendido uma outra extensão semântica deste vocábulo, dentro das quatro paredes partilhadas 
por tantos homens que o experimentam dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano, após 
ano ). 

Hoje já não faz assim tanto frio, apesar do ar gélido que, em pleno inverno, trespassa pela janela com vista 
para o arame farpado. 

Da nossa escola não se vê o céu, mas podemos sempre imaginá-lo. 

 

Suzana Cerqueira 

Docente do AE Dr. Júlio Martins 

Formadora de LC no EP de Chaves 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JÚLIO MARTINS 
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Sentimento na escrita 
 

Há quem diga que eu não sou real. 

Real para mim; para ti pode não ser igual. 

Viver a vida não custa, o que custa é saber viver. 

Estarei aqui muitos anos para te poder ver.  

Ama quem te ama não ames quem te sorri, 

Porque quem te sorri engana e quem ama sofre por 
ti. 

Se nada fiz nada tenho a temer; a morte não me 
assusta o que assusta é a forma de morrer. 

Quanto mais tento aprender, mais sei que nada sei. 

Quanto mais chamo o teu nome, menos entendo 
que te chamei. 

Por mais respostas que tenha a dúvida é sempre 
maior. 

Quero aprender com os meus erros e acordar um 
homem melhor.  

Temos muito crime no meio da nossa justiça, é 
pouca a retidão no meio de tanta cobiça. 

Temos muito lixo no meio da nossa riqueza, muita 
ignorância lado a lado com a certeza.  

Muito preconceito com a nossa natureza. 

Lutar, aprender, pensar em crescer; nunca para ver 
que o outro é mais pequeno. 

Há alturas em que damos por nós a saber que 
temos sentimento; agarrar na saudade, pô-la numa 
mala ou esperar e curá-la com o tempo.  

Pôr o peito para fora, aproveitar agora que o tempo 
mudou; ajeitar a camisa, agarrar a brisa que o vento 
levou. 

Não temos que ser o cair de uma folha; por vezes, 
na vida não temos escolha, é dentro da bolha; é 
nessa que eu vou. 

 

Mas quando eu te vir com a cabeça para baixo, não 
desanimes. Quero ouvir-te dizer:  vai 

.  

Enfrenta a plateia com as mangas para cima, pois 
este espetáculo vai ter que durar; não tem que 
acabar no fechar das cortinas; não desanima 
brother.  

Não desanima irmão porque a tristeza há de ir 
embora. 

G.F. 

Formando EFA B2+B3 

 

 

 
A minha chegada à aldeia 

   
Cheguei, cheguei amigos! 

Com um nó que não se desfaz. 

Por onde eu estive, a alegria não satisfaz. 

Tudo se fala, mas a tristeza é uma mágoa que eu 
trago por tudo e por nada. 

Só por um amor que tenho, Deus me ajude a lutar! 

Lutar é viver e não sei se um dia vou sobreviver. 

Só uma vez na vida feita de ilusões! 

Ilusão, que nunca eu pensei passar pelo mundo das 
prisões. 

Prisões que me tiram a alegria, 

Mas, tenho a coisa mais querida que é a minha 
filha. 

J.B. 

Formando EFA B2+B3 
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Estabelecimento Prisional de Izeda 

O papel da Educação na (re)socialização do indivíduo privado da liberdade 
 

Falar e escrever sobre educação de adultos é tão desafiante como lançarmos o repto da aprendizagem a 
adultos que têm a particularidade de estarem privados da liberdade. A educação através da valorização e 
promoção cognitivo-social do indivíduo representa uma mais valia no processo de (re)socialização da 
pessoa. O conceito de (re)socialização é dinâmico e presentemente encerra em si essencialmente o que é 
defendido nos Direitos Humanos e em declarações e convenções internacionais. Portanto a Justiça se, por 
um lado, tem o direito de punir, por outro, tem a obrigação de assegurar direitos fundamentais como a 
educação, formação, saúde e o trabalho a quem praticou factos qualificados pela lei como crime e se 
encontra com a sua liberdade restringida. 
Numa visão mais contemporânea e plasmada no Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da 
Liberdade (CEP), ao sistema penitenciário foi atribuído o papel de reeducação e à pena um sentido 
ressocializador, deixando a prisão de ser um exílio social para se tornar mais próxima do meio livre. Neste 
âmbito, do tratamento prisional espera-se a criação de um conjunto de atividades e programas que têm 
por objetivo o desenvolvimento e aquisição de competências por parte dos reclusos, com vista à sua 
reabilitação e preparação para a liberdade. Por seu lado, do recluso espera-se um papel mais ativo no 
processo de mudança. Sendo entendido como  o indivíduo deverá participar na construção do seu 
caminho prisional e na elaboração de um projeto de vida que o reintegre na sociedade (artigo n.º 2, ponto 1 
do CEP). Advém daqui o peso da reeducação e ressocialização na reposição, desenvolvimento, orientação 
de indivíduos mais implicados no processo de consciencialização e aquisição de novos comportamentos 
face à sociedade livre. 
Manifestamente, a educação e a formação profissional constituem-se como fatores indissociáveis do 
tratamento penitenciário e são causadores de efeito positivo na taxa de reincidência. Neste sentido, o 
acesso a estes direitos fundamentais permite, por parte dos indivíduos, a aquisição de importantes 
competências ao nível académico, profissional, pessoal e social imprescindíveis para a condução das sua 
vidas de acordo 
com as regras mínimas da convivência em sociedade. 
Espera-se, assim, que a educação e formação permita ao indivíduo potenciar o desenvolvimento de todos 
os domínios da sua vida tornando-o autónomo, de modo a que este seja capaz de responder às exigências 
de um mundo em constante mutação. A educação e formação, neste contexto, deverá proporcionar 
ferramentas para a vida e não apenas uma classificação de nível académico. Neste sentido, a educação de 
adultos assenta nos pilares basilares de uma educação para todos, ao longo de toda a vida, acessível a 
todos e a cada um na sua especificidade, preceitos essenciais da educação e formação em contexto 
prisional. 
Por fim, importa salientar o papel de todos os intervenientes neste processo educacional em contexto 
prisional, que vai desde os alunos, professores, formadores, direção, técnicos e serviços de vigilância. Pela 
importância da educação e formação neste contexto atrevo-me a afirmar que é uma tarefa que tem tanto 
de gratificante como de desafiante para todos os envolvidos nesse processo. 

Ângela Fernandes 
Técnica Superior de Reeducação do EP de Izeda 
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Agrupamento de Escolas Abade de Baçal 
 

O Estabelecimento Prisional de Izeda situa-se no interior norte a escassos 40 km da cidade de Bragança, 
situado na região de Trás os Montes e Alto Douro.  

O edifício que primeiramente funcionou como um antigo colégio para menores transformou-se, em 1996, 
no Estabelecimento Prisional (EP) de Izeda. Deste fazem parte duas grandes alas e dois pisos compostos 
por camaratas e celas individuais. Nas duas grandes alas, situam-se os serviços de cozinha, dois 
refeitórios, serviços clínicos e espaços oficinais. No espaço exterior do edifício encontramos uma estrutura 
agropecuária com alguma dimensão, que ocupa um grande número de reclusos em atividades diárias. 

A educação/formação nesta comunidade é assegurada por professores do Agrupamento de Escolas Abade 
de Baçal (Bragança), escola associada do EP de Izeda. 

Este Estabelecimento Prisional alberga ainda um espaço destinado à formação profissional, funcionando 
as atividades letivas num edifício contíguo ao principal, composto por oito salas de aula. 

Neste ano letivo encontram-se em funcionamento seis turmas, constituídas por diferentes níveis na 
modalidade de cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), nomeadamente B1; B2; B3 (uma turma 
de iniciação e uma outra de continuação); uma turma de EFA Secundário e uma turma de EFA (Dupla 
Certificação) de Técnico de Desporto. Para a certificação da turma de Técnico de Desporto, o EP dispõe de 
instalações desportivas, nomeadamente de um pequeno ginásio e de um campo de futebol, destinado a 
várias modalidades desportivas. 

nov/dez´19 
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A Equipa Pedagógica do EP de Izeda 

A equipa pedagógica, que diariamente se desloca 
para Izeda, é composta por docentes já habituados 
à prática letiva no EP, bem como outros 
professores  que pela primeira vez 
atravessam os portões. Uns mais velhos em idade, 
traquejo e bagagem, outros mais novos em idade a 
iniciarem-se nestas andanças. 

Diariamente, estes profissionais encontram-se à 
entrada do EP para juntos seguirem para as salas, 
onde aguardam pela chegada dos reclusos, para 
mais um dia de aulas. Esta curta caminhada é feita 
com ânimo e com momentos de humor, pois todos 
a fazem juntos e unidos. A convivência diária é 
saudável permitindo que os elementos da equipa 
pedagógica se conhecem cada vez melhor. Todos 
conhecemos o universo do ensino por detrás 
daqueles portões e, praticamente, a totalidade dos 
reclusos inscritos nos programas de formação, 
visto que lecionamos, quase, todos os cursos em 
funcionamento no EP. 

Entre nós professores existem muitos pontos em 
comum, porquanto as viagens diárias em conjunto 
proporcionam a partilha de histórias, emoções e 
sentimentos vários. Unidos conseguimos fazer a 
diferença.  

 

Em tais momentos, estes professores ou 
formadores, como lhe queiram chamar, trazem 
muito mais do que o conhecimento científico que, 
nas suas práticas letivas, gostam de transmitir. 
Para além deste, trazem, também, boa disposição, 
alegria e horas de convívio, muitas vezes, bem mais 
importantes que a simples função de lecionar 
conteúdos. 

Estes profissionais têm consciência dos riscos que 
correm, bem como das limitações do contexto, 
nomeadamente no que respeita as condições 
oferecidas à prática letiva dentro de uma prisão. No 
entanto, têm também a noção de que são 
exemplos para aquela comunidade, que todos os 
dias os recebem com vontade de conversar, contar 
histórias, refletir e aprender. Esta equipa 
pedagógica transmite conhecimento e, sobretudo, 
tenta motivar quem precisa, bem como inspirar e 
iluminar quem ouve.  

Apesar dos km diários que os professores têm de 
percorrer, sentem que a sua tarefa é bem recebida 
e também têm a certeza que a sua vinda é 
valorizada. A presença desta equipa pedagógica 
neste estabelecimento prisional faz a diferença 
dentro e fora dos portões. 
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On the other side… 

Saindo da estrada nacional que atravessa Izeda, o caminho que me leva quatro dias por semana ao EP é 
curto. Há muito que não me sentia apreensiva por entrar num estabelecimento educacional e, pela 
primeira vez, em vinte anos de prática estou a lecionar numa prisão. E agora? Estou preparada? Tenho 
perfil? O facto é que ninguém nos pergunta durante o concurso nacional de professores se temos perfil ou 
não, se nos importamos ou não  

É difícil de explicar a sensação que me invadiu quando esperava que uns portões se fechassem para que 
outros se abrissem, para eu poder entrar. Não estava sozinha. Comigo outros profissionais, que 
diariamente enfrentam estes portões, aguardam pelo controle dos guardas prisionais e todo o ritual 
necessário ultrapassar até chegar às salas de aula. É engraçado, pois passado três meses deste protocolo 
diário, vejo por mim a eliminar algumas coisas da minha indumentária como brincos, anéis, pulseiras e, até 
mesmo, a pensar qual o vestuário mais adequado.  

Sim, algumas coisas deixam de ter importância quando nos apercebemos que não necessitamos mais do 
que a nossa boa disposição e alegria. Por mais problemas que tenhamos, por mais cansados que 
estejamos, quando entramos naquele espaço temos consciência de que tudo fica fora daqueles portões e 
grades. Num tal espaço amargo e frio, somos esperança e tentamos ser professores fascinantes que 
ensinam para a vida.  

 teacher, how are you  Vejo-me a escolher as palavras que vou proferir. Tudo é pensado: não 
posso dizer, agir e atuar sem pensar. As palavras e, sobretudo, o discurso tem de ser obrigatoriamente 
motivador, animador e encorajador.  

Falta tudo naquelas salas de aula ou será que não falta nada? Não tenho quadros interativos, não tenho 
projetores ou outras coisas que possam parecer indispensáveis hoje em dia. No entanto, não me falta 
nada, basta transmitir que tudo é bem-vindo. Sendo professora de Inglês tudo se torna um pouco mais 
difícil, mas com paciência, resiliência e perseverança lá vamos levando a água ao moinho. Os valores 
humanos e o ambiente, por nós proporcionados, ultrapassa as dificuldades vividas pelos reclusos trazendo 
esperança a quem atentamente nos escuta. 

Passadas duas horas, as salas fecham-se, as luzes apagam-se e os cumprimentos sucedem-se e ouve-se 
um See you tomorrow teacher.  Aprendo nos dias que passam, que o meu silêncio dá azo aos faladores, 
aprendo a ser mais tolerante com os intolerantes e, por estranho que pareça, agradeço os ensinamentos 
que esta experiência me está a proporcionar. 

 

Magusto no EP de Izeda 

Tal como sucede todos os dias, à porta do EP de Izeda, no dia 20 de novembro, pelas duas da tarde, 
novamente se reuniram os professores, para mais um dia de trabalho. Porém, este foi um dia um pouco 
diferente de todos os outros, pois o EP, juntamente com o AE Abade de Baçal e seus professores 
proporcionaram aos reclusos uma tarde de convívio, durante a qual puderam desfrutar de algumas 
iguarias. 

Para além das famosas castanhas assadas, estes tiveram também direito a saborear os tão apetecidos e, 
sempre bem-vindos, bolinhos em miniatura e um bolo, propositadamente, confecionado pelo 
Agrupamento, para o efeito. A tarde decorreu num clima de convivência saudável e boa disposição, em que 
o local, por mais paradoxal que possa parecer, foi o que menos se fez notar. 

 

Nazaré Cardoso 

Professora de Inglês no EP de Izeda 
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Horácio 
Formando do EP Izeda 
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Horácio 
Formando do EP Izeda 
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Centro Protocolar da Justiça 
O Centro Protocolar de Formação Profissional para o Setor da Justiça (CPJ) foi criado pela Portaria n.º 
538/88, de 10 de agosto, para promover atividades de formação profissional para valorização da 
população jovem ou adulta a cargo dos serviços e organismos do Ministério da Justiça, com vista à sua 
integração na sociedade e no mundo laboral, tendo em conta as suas carências, motivações e aptidões, 
bem como as necessidades do mercado de trabalho. 

Na definição da sua oferta formativa, o CPJ tem vindo a colocar um cuidado especial nos processos de 
adaptação dos seus cursos às exigências da sociedade moderna contemporânea, apostando em ofertas 
consentâneas não só com o crescente e constante desenvolvimento tecnológico, mas também que 
promovam nos seus formandos (reclusos) mudanças ao nível da sua autoestima e valorização pessoal. 

Neste contexto, o CPJ, em colaboração com o Agrupamento de Escolas Abade de Baçal (Bragança), 
encontra-se desde novembro de 2018 a desenvolver no Estabelecimento Prisional de Izeda um curso de 
Educação e Formação de Adultos (EFA) de Nível Secundário na saída profissional de Técnico/a de 
Desporto. Este curso, que garante aos formandos a possibilidade de obtenção do 12º ano e o nível IV de 
qualificação, pretende formar profissionais que participem no planeamento, organização e 
desenvolvimento de modalidades desportivas, individuais ou coletivas, bem como organizar e dinamizar 
atividades físicas e desportivas de ocupação de tempos livres, animação e lazer, fazendo parte do seu 
referencial Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD)  tão diversas como Pedagogia do Desporto, 

Ética e Deontologia do Desporto, Futebol (iniciação), Ténis (iniciação), Andebol (iniciação), Step, entre 
outras. 

Constituindo-se como uma oferta de formação profissional pioneira em contexto prisional, importa 
também realçar algumas das atividades realizadas, designadamente as sessões abertas à população 
prisional: uma aula de Crossfit dinamizada pelo Atleta de Crossfit e Personal Trainer Daniel Venceslau; 
Workshops dedicados à  no  dinamizados pela Dra. Rita Costa, e Dopping  
inimigo do Fair  pelo Dr. André Novo, além de uma aula de suporte básico de vida dinamizada pelos 
Bombeiros de Izeda. Foi ainda organizado um torneio de Ténis de Mesa pelos formandos do curso EFA 
tendo contado com inúmeros participantes, incluindo um elemento do corpo de docentes da escola 
associada. 

Decorrido um ano de Curso, o balanço é altamente positivo, como é possível confirmar não só pela adesão 
dos formandos e pelas transformações físicas e comportamentais destes, mas também pelo efeito de 
contágio que se tem verificado ao nível da restante comunidade prisional. 

 

Divisão de Qualificação 
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Todo o processo de mudança requer uma 
autoanálise e uma reflexão interior. São estes atos 
que permitem avaliar com consciência a 
necessidade de uma renovação. O que está em 
causa é sabermos, a cada momento, o que 
devemos abandonar e manter do que constitui a 
nossa identidade pessoal e social. 

Provocar a mudança não é um processo fácil. 
Implica desconforto, angústia e sofrimento, pelo 
que só tendo um conhecimento claro e evidente do 
que somos, das nossas formas de conhecer, de 
sentir e de agir, somos conduzidos à transformação 
e à atualização da personalidade. 

O ensino formal é um desses elementos 
facilitadores da mudança ao dotar o indivíduo de 
ferramentas e do desenvolvimento das 
competências que permitem uma normal interação 
com o outro. A instrução capacita o indivíduo a 
perceber a relatividade de posições e os ganhos e 
benefícios de analisarmos as situações de vários 
ângulos, e a partir de diversas posições. 

É cada um de nós que, muitas vezes, no silêncio do 

seu eu, tem de construir a base e o 
desenvolvimento da sua existência, que cria a sua 
história de vida a partir das suas experiências 
pessoais negativas ou positivas, realizando 
sucessivas sínteses dos elementos que lhe chegam 
da sua sociabilidade. 

Neste âmbito, a reclusão é também ela um 
momento que permite um caminho de 
aprendizagem, em que o indivíduo ganha espaço e 
tempo para se questionar, para refletir sobre o seu 
percurso vital, a sua missão na vida e o que deseja 
e pretende para o seu trajeto existencial, e para o 
seu relacionamento com o(s) outro(s). 

É o próprio individuo que, numa atitude de 
coragem, tem de se problematizar e de se colocar 
em questão, pois, como afirma Confúcio,  nada 
vale tentar ajudar aqueles que não se ajudam a si 

. 

 

Maria José Botelho Ferreira 

Diretora do Estabelecimento Prisional de Lamego 

Estabelecimento Prisional de Lamego 

A reclusão e o ensino como potenciadores de mudança 
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Ensino nas Prisões… 

A educação é parte integrante do desenvolvimento do ser humano e objetivo fundamental na formação do 
cidadão. Não se restringindo à escola, debruço-me, porém, na vertente escolar, dentro da instituição 
prisional. 

O ensino é um direito social, essencial para a garantia do direito à igualdade de oportunidades, consagrado 
na Constituição da República Portuguesa, art.º 74. Portanto, o presente artigo tem como objetivo salientar 
a importância de uma educação/ensino em contexto prisional, com qualidade, que vise a inclusão social do 
cidadão/recluso. 

O respeito pela dignidade da pessoa, assim como o respeito pela personalidade do recluso e seus direitos e 
interesses jurídicos são princípios orientadores da execução da pena, mencionados no art.º 3º do atual 
Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade. Contudo, importa referir que o n.º 6 do 
mesmo artigo, reforça a promoção do sentido de responsabilidade, estimulando-o a participar no 
planeamento do seu tratamento prisional e no seu processo de reinserção social, nomeadamente através 
do ensino, da formação, trabalho e frequência de programas dirigidos a problemáticas específicas. 

A própria reclusão, significa sempre um momento de maior isolamento e algum desenraizamento do meio 
de origem. Por vezes essa reclusão propicia condições singulares para que, com a devida sensibilização, 
possam ser assumidos, ao nível da formação e enriquecimento de curriculum escolar, outras capacidades 
pessoais, objetivos e preocupações que, em liberdade, são muitas vezes desconsiderados e, 
inclusivamente, tidos como negativos até em alguns meios sociais de origem. 

Na verdade, as insuficiências que, desde sempre, têm caracterizado a população prisional na sua formação 
de base, implicam, necessariamente, um maior esforço para as superar, de modo a que, garantindo a 
efetiva realização do direito fundamental de acesso ao ensino, se contribua para a aquisição de 
competências que sejam proporcionadoras de projeto de vida alternativo ao crime e à marginalidade. 

Ainda relativamente à educação nas prisões, congratulo-me com a criação oficial, no corrente ano, da 
Associação Portuguesa de Educação nas Prisões (APEnP) e suas finalidades, sendo esta associação 
membro filiado da European Prison Education Association (ONG com assento no Conselho da Europa). 

Para terminar, conforme mencionei particularmente a um número restrito de pessoas, mas, quero agora 
fazê-lo de forma partilhada com todos, que, enquanto responsável pelos Serviços de Vigilância e 
Segurança desta Unidade Orgânica, uma das minhas maiores satisfações profissionais, entre outras, é a 
festa final de ano letivo, designadamente o momento de entrega dos diplomas de conclusão de estudos 
aos reclusos/alunos. 

José Manuel Oliveira Coelho 
Chefe Principal do Estabelecimento Prisional de Lamego 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO COELHO, LAMEGO 
Comunicar em contexto prisional 

De uma forma lata, um ato de comunicação 
pressupõe a existência de um emissor e de um 
recetor, não constituindo estes o garante de uma 
comunicação efetiva. O ato de comunicar não se 
limita a estabelecer o contacto entre dois ou mais 
elementos. Vejamos: 

A fala é considerada o instrumento privilegiado em 
situações de comunicação. Interrogo-me se a fala, 
por si só, será sempre capaz de transmitir a 
totalidade de uma intencionalidade comunicativa. 
Obviamente que não. Num determinado contexto, 
um gesto e/ou um olhar, em termos de 
objetividade comunicativa, poderão valer mais do 
que mil palavras.  

Dar formação a adultos implica, tal como no ensino 
regular, disponibilidade e comprometimento 
constantes por parte dos docentes. A formação a 
reclusos assume contornos particulares, pelo que 

importa refletir sobre as suas especificidades, 

partilhando ideias e práticas que possam contribuir 
para a construção do perfil do formando dos 
estabelecimentos prisionais. Para isso, importa 
promover laços de comunicação que facilitem a 
integração plena destes, neste contexto particular, 
abrindo caminho a uma efetiva reintegração social.   

Neste entendimento, em que se faz depender o 
grau de sucesso da comunicação de um maior ou 
menor cumprimento da intencionalidade 
comunicativa dos intervenientes, é fundamental 
percebermos que a motivação dos forman-
dos/reclusos se alicerça nas suas expetativas e 
conhecimentos, em constante equilíbrio com a sua 
individualidade.  

Não sendo tarefa fácil comunicar de forma efetiva 
neste ambiente peculiar, os resultados serão, 
porventura, gratificantes! 

Rui Quintela 

Formador de LC /LE no EP de Lamego 
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ONU – Agenda 2030 – desenvolvimento sustentável 

64º Aniversário da Organização das Nações Unidas 

Para comemorar o 64º aniversário da Organização das Nações Unidas (ONU), os formandos do curso EFA 
B2+B3 do Estabelecimento Prisional de Lamego abordaram, num conjunto de três sessões, matérias 
relacionadas com este organismo designadamente a sua fundação, constituição e missão, bem como os 
da agenda 2030. 

Foi com alguma preocupação que, perante os dados apresentados e num ambiente de diálogo, os 
formandos e a formadora analisaram cada um dos objetivos e debateram medidas a tomar para ajudar à 
sua concretização. 

No final, como forma de sensibilização de toda a comunidade do estabelecimento prisional, foi elaborado 
um cartaz informativo, no qual o empenho e dedicação de todos os envolvidos foi uma constante. 

 
Regina Santos 

Formadora de CE no EP de Lamego 
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A evolução do ensino/formação no sistema prisional 

A educação no sistema de reclusão, tal como refere 
Nahmad-Wiliams (2011), citando Gillard (2007), 
remonta à época medieval, nomeadamente por via 
da criação, através da Igreja, de cárceres em 
mosteiros, conventos e palácios episcopais 
destinados à prática de penitência do clero errante. 
Anos mais tarde, seria também esta instituição a 
dar início à instrução escolar nas prisões. 

Nessa altura, os presos eram visitados por 
ministros de clero, que discutiam e ministravam a 
religião em grupos e/ou individualmente. Já na 
idade moderna a existência de um capelão 
residente, que se ocupava de questões religiosas e 
da educação. A título de exemplo, refere Esteves 
(2010) que tal prática se aplicou a adolescentes 
recluídos em casas de correção holandesas, sendo 
a estes ministrada educação religiosa, escolar, bem 
como formação num ofício. 

Nos EUA, no final do séc. XVIII, este modelo foi, 
também, adotado, com o intuito de proporcionar 
aos reclusos instrução na religião, abrindo caminho 
à educação escolar. Porém, esta última seria 
encarada com enorme desconfiança e receio de 
causar motins entre reclusos  com a arma 
da  tendo mesmo sido apelidada de 
«medida revolucionária». 

Na Europa, tais temores também se verificaram, 
uma vez que a educação dos reclusos não deveria ir 
além do nível elementar e/ou ser direcionada para a 
aprendizagem de uma arte, visto que o seu 
desenvolvimento intelectual poderia transformar 
estes numa séria ameaça à sociedade (Esteves, 
2010, citando Perrot, 1992). 

Em alguns países, tais como Portugal, Itália e 
Inglaterra, no dizer de (Santos, 1999), 
comummente se atribuía a um maior grau de 
instrução o aumento da delinquência sofisticada, 
tendo em conta a tipologia de crimes registados. 

 

 

No séc. XIX, continuaram as tentativas de 
implementação da educação nas prisões nos EUA, 
bem como o receio de que os reclusos se poderiam 
aperfeiçoar na prática do crime. Porém, tais medos 
foram sendo superados e a instrução nas prisões 
viria mesmo a ser implementada a nível oficial. O 
início da Educação nas Prisões (EnP), tal como o 
conhecemos hoje, tem aqui o seu início. 

A este respeito refere Messemer (2011) que a EnP 
surgiu nos EUA, pela primeira vez, em 1847, em 
Nova Iorque. A partir de 1876, a educação nas 
prisões norte-americanas registaria um (novo) 
forte impulso com o projeto do  de 

 no qual cerca de 30 reclusos, com idades 
compreendidas entre 16 e 30 anos, foram alvo de 
um novo paradigma de tratamento prisional  
reabilitação para a sociedade e mercado de 
trabalho. 

Graças ao sucesso verificado, no início do séc. XX, 
seriam criadas diversas instituições do género nos 
EUA e as suas influências estenderam-se à Europa, 
inicialmente a Inglaterra e, posteriormente, ao 
restante continente. 

Ainda, no final do séc. XIX, viriam a surgir 
movimentos relacionados com a EnP, dos quais se 
salientam os Congressos Internacionais 
Penitenciários, a integração da Educação nas 
Prisões na ONU [Regras Mínimas para o 
Tratamento dos Reclusos] e, mais recentemente, 
as Recomendações do Conselho da Europa 
[Rec(89)12]. 

 

 

 

Nuno Ribeiro 
Coordenador Pedagógico do ensino no EP de Lamego 

Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego 
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Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira 

Expressões, a libertação através da arte 

Idealmente, o sistema prisional serve três grandes propósitos sociais:  

a) O da penalização de um ato ilícito/criminoso através do cumprimento de uma pena proporcional à 
gravidade do ato cometido, que poderá funcionar como fator dissuasor de outros comportamentos 
similares (do próprio ou de terceiros);  

b) A contribuição para a paz de espírito e sensação de justiça para as vítimas ou seus familiares e 
sociedade em geral, que, assim, se sente mais protegida;  

c) Uma oportunidade de recuperação pessoal e social do indivíduo infrator através da sua capacitação 
académica, física, psicológica e emocional, durante o tempo de cumprimento da pena.  

É exatamente neste último ponto que o sistema prisional parece continuar a falhar, apesar da aparente 
sensibilização da tutela para o assunto. 

O individuo recluso não é encarado, na maior parte dos casos, de forma integral. Durante o cumprimento 
da sua pena, o Estado e seus agentes direcionam a sua ação para a contenção de comportamentos, para a 
rotina da alimentação e medicação. 

Pouco é, de facto, investido na capacitação e no desenvolvimento das competências que distinguem os 
humanos da restante natureza  na necessidade de comunicar através da expressão artística. 
 

O projeto inverso – a expressão pelas palavras 

O homem tem a capacidade de pensar e de comunicar através de uma linguagem verbal, e a mais 
profunda necessidade de o fazer. Em ambiente de reclusão, em que o indivíduo se encontra tantas vezes 
só com os seus próprios pensamentos, esta necessidade reveste-se de outra importância. 
Frequentemente, é na escrita que o indivíduo entra em contacto com a sua humanidade, num contexto de 
súbita perda de dignidade humana. É a tábua de salvação de alguns dos nossos homens, no caminho 
longo, solitário e extremamente difícil da autorrecuperação. É neste contexto que surge o projeto 
INVERSO. 

Tal como outros estabelecimentos prisionais portugueses, o Estabelecimento Prisional de Paços de 
Ferreira (EPPF) beneficia de um protocolo entre os Ministérios da Justiça e da Educação, no sentido da 
implementação e funcionamento de uma Escola em contexto prisional. A Escola Secundária de Paços de 
Ferreira destacou professores que asseguram as diversas disciplinas e áreas para as várias modalidades 
de formação de adultos.  

É no âmbito de uma dessas unidades de formação de curta duração (UFCD) que um professor de 
Português se apercebe que tem à sua frente alunos-poetas e pensadores. Só era necessário criar um 
contexto e condições favoráveis à criação poética. 

Nasceu, então, o primeiro livro de poesia, a que se deu o nome InVerso, numa clara alusão poética ao  
 da vida. 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE FERREIRA 
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Os alunos foram contribuindo com poemas 
originais e inéditos; o livro foi enriquecido com 
desenhos e gravuras de um outro aluno. Cedo se 
percebeu que aquilo que tinha começado por ser 
uma oportunidade de manifestação privada da 
criatividade e do pensamento passaria a ter alguma 
exposição pública. No final do ano letivo de 
2017/2018, fez-se a apresentação pública do livro, 
num evento artístico que conciliou encenação, 
poesia e música, com a preciosa participação da 
Troupe Palavras Vivas (grupo de recitadores de 
poesia da cidade do Porto). 

A atividade docente vive entre a estabilidade e a 
mudança. O professor promotor deste projeto 
mudou, entretanto, de escola. E o livro que tanto 
tinha entusiasmado alunos, professores e público 
parecia ter chegado ao fim. Porém, a vontade de 
continuar esta ideia era tão grande que alguns 
alunos desafiaram uma professora, também ela de 
Português, recém-chegada à escola. 

Pousando um belo livro de capa de madeira em 
cima da secretária, um aluno disse que tinha três 
perguntas:   lê-  

Levei aquele bonito e invulgar objeto para a sala de 
professores. Perguntei aos meus colegas o que era. 
Os olhos de um deles iluminaram-se, ao recordar o 
evento da apresentação do ano anterior. Percebi 
que tinha sido algo importante. Li-o, dei-o a ler, vi 
comoção líquida nos olhos da minha mãe e da 
minha melhor amiga (não sei se pela beleza das 
palavras, se pela surpresa de perceber toda uma 
profundidade emocional em seres que já nos 
habituamos a considerar unidimensionais ). 

Voltei à escola na segunda feira seguinte, pronta a 
devolver e a agradecer o empréstimo. Faltava a 
terceira pergunta:  ajudar-nos a fazer   

Percebi a razão de ter ficado colocada naquela 
escola, naquela cadeia, naquela turma.  

  

O segundo volume, o IINVERSO, nasceu nos 
intervalos, nas tardes livres, nos fins de semana. 
Foi rabiscado em folhas de linhas, visto, revisto e 
passado a computador, sofreu arranjos gráficos 

amadores ao fim de semana. Foi cosido com linha 
da sapataria, seguindo instruções de um aluno com 
experiência em gráfica, foi colado com a cola da 
Oficina de Pintura. As capas de madeira foram 
cortadas na marcenaria, lixadas no pátio, sob o 
calor tórrido de maio, pintadas a spray por dois 
alunos que são agora especialistas na pintura a 
spray  

Com o nascimento deste segundo volume, 
nascemos nós também, professora e alunos, como 
artistas, poetas e artesãos. No fim do ano, repetiu-
se o evento de apresentação. Repetiu-se a preciosa 
colaboração da Troupe. E, no fim, enquanto os 
alunos-poetas recebiam o merecido aplauso, todos 
sabíamos que se seguiria o IIInverso. Não há 
dúvidas de que todos precisamos disso. E 
queríamos mostrá-lo fora dos muros da nossa 
cadeia. 

No passado dia 8 de novembro concretizou-se a 
apresentação pública do livro de poesia, num 
evento conduzido pelo Rotary Club de Espinho.  

Ainda que o público não pudesse contar com a 
presença dos nossos alunos-poetas, as suas 
palavras deixaram uma impressão vincada em 
todos os presentes. E em todos ficou a certeza de 
que estes homens, apesar do ambiente que os 
desumaniza, ainda sonham,  ainda desejam, ainda 
esperam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) Para que o meu corpo sare e a minha mente cure 

Na esperança que este espírito sempre perdure, 

Abandono as memórias com o futuro do meu lado 

Um dia, até eu serei amado.  

Lost, IInverso (2.º volume) 

Rosário Almeida 
Professora de Português e promotora do Projeto Inverso 

(2018/2019 e 2019/2020) 
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Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa 

A pintura e os arraiolos – a expressão pelas artes plásticas 

A Escola em Estabelecimentos Prisionais não serve apenas o propósito de conclusão de um percurso 
académico. É verdade que grande parte dos nossos alunos entra em reclusão com níveis de escolaridade 
muito baixos. Mas, ainda que uma das prioridades assumidas deste protocolo escola-cadeia seja o da 
alfabetização e escolarização de 2.º, 3.º ciclos e Secundário, percebemos que a nossa oferta formativa tem 
que contemplar as áreas artísticas. 

A arte, nomeadamente a plástica, é uma necessidade humana. Qualquer ser humano, mesmo não 
estimulado para tal, tem sensibilidade artística, tem a capacidade de apreciar ou de produzir obras de arte. 
A expressão artística serve o propósito da expressão de pensamento. A escolha das cores, dos materiais, 
das formas nunca é inocente. Espelha sempre um estado de alma, ainda que inconsciente.  

Durante alguns anos, lecionei UFCDs relacionadas diretamente com a pintura. Nesse período, fomos 
desenvolvendo atividades, não só de decoração dos espaços escolares, mas também das alas dos 
estabelecimentos prisionais, do parlatório (espaço usado para as visitas dos familiares). Verifiquei o forte 
empenho com que se debruçavam sobre cada trabalho. Aos poucos, fui perguntando se gostariam, 
também, de fazer algumas lembranças para oferecerem aos filhos ou outros familiares. A vontade e 
alegria foi tanta que começámos por fazer Postais de Natal, que eles ofereciam aos familiares durante a 
visita semanal. 

Para recebermos, também temos que dar. Esses são os valores da vida. Depois do Natal, veio o Dia dos 
Namorados, os aniversários dos filhos, uma caixinha de cartão para colocarem rebuçados e oferecerem à 
namorada, a Páscoa .  e a partilha foi sendo feita. Hoje ganhei um rebuçado de um aluno como 
agradecimento ao trabalho feito com ele... E assim fazemos a nossa partilha.  

Sempre que precisam de algum mimo para oferecerem a alguém, vêm ter com a professora de pintura e 
tudo se faz, mesmo com os constrangimentos habituais de entrada de materiais, ou de falta de utensílios 
num estabelecimento prisional. 

No início deste ano letivo criei um novo desafio:  ARRAIOLOS. 

Sugeri aos alunos da Oficina de Pintura da Escola no Estabelecimento Prisional do Vale do Sousa (EPVS) 
que poderíamos ter uma oficina de arraiolos e que poderíamos trabalhar essa técnica, não em tapetes ou 
tapeçarias, mas usarmos a nossa criatividade e aplicá-la em bijuteria, carteira, cintos,  

Todos aceitaram bem. A Sra. Diretora aceitou e, como é habitual, incentivou à prossecução do Projeto. 
Nenhum deles sabia fazer arraiolos. Todos aprenderam.  

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE FERREIRA 
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A pintura e os arraiolos – a expressão 
pelas artes plásticas 

A Escola em Estabelecimentos Prisionais não serve 
apenas o propósito de conclusão de um percurso 
académico. É verdade que grande parte dos nossos 
alunos entra em reclusão com níveis de 
escolaridade muito baixos. Mas, ainda que uma das 
prioridades assumidas deste protocolo escola-
cadeia seja o da alfabetização e escolarização de 
2.º, 3.º ciclos e Secundário, percebemos que a 
nossa oferta formativa tem que contemplar as 
áreas artísticas. 

A arte, nomeadamente a plástica, é uma 
necessidade humana. Qualquer ser humano, 
mesmo não estimulado para tal, tem sensibilidade 
artística, tem a capacidade de apreciar ou de 
produzir obras de arte. A expressão artística serve o 
propósito da expressão de pensamento. A escolha 
das cores, dos materiais, das formas nunca é 
inocente. Espelha sempre um estado de alma, 
ainda que inconsciente.  

Durante alguns anos, lecionei UFCDs relacionadas 
diretamente com a pintura. Nesse período, fomos 
desenvolvendo atividades, não só de decoração dos 
espaços escolares, mas também das alas dos 
estabelecimentos prisionais, do parlatório (espaço 
usado para as visitas dos familiares). Verifiquei o 
forte empenho com que se debruçavam sobre cada 
trabalho. Aos poucos, fui perguntando se 
gostariam, também, de fazer algumas lembranças 
para oferecerem aos filhos ou outros familiares. A 
vontade e alegria foi tanta que começámos por 

fazer Postais de Natal, que eles ofereciam aos 
familiares durante a visita semanal. 

Para recebermos, também temos que dar. Esses 
são os valores da vida. Depois do Natal, veio o Dia 
dos Namorados, os aniversários dos filhos, uma 
caixinha de cartão para colocarem rebuçados e 
oferecerem à namorada, a Páscoa .  e a partilha foi 
sendo feita. Hoje ganhei um rebuçado de um aluno 
como agradecimento ao trabalho feito com ele... E 
assim fazemos a nossa partilha.  

Sempre que precisam de algum mimo para 
oferecerem a alguém, vêm ter com a professora de 
pintura e tudo se faz, mesmo com os 
constrangimentos habituais de entrada de 
materiais, ou de falta de utensílios num 
estabelecimento prisional. 

No início deste ano letivo criei um novo desafio:  
ARRAIOLOS. 

Sugeri aos alunos da Oficina de Pintura da Escola 
no Estabelecimento Prisional do Vale do Sousa 
(EPVS) que poderíamos ter uma oficina de arraiolos 
e que poderíamos trabalhar essa técnica, não em 
tapetes ou tapeçarias, mas usarmos a nossa 
criatividade e aplicá-la em bijuteria, carteira, 
cintos,  

Todos aceitaram bem. A Sra. Diretora aceitou e, 
como é habitual, incentivou à prossecução do 
Projeto. Nenhum deles sabia fazer arraiolos. Todos 
aprenderam.  
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Hoje temos uma oficina e todos fazem arraiolos de forma entusiástica. São as cores, é o empenho, é a 
alegria e vontade de fazer mais e mostrar mais. Os nossos alunos são de todas as idades, nacionalidades e 
backgrounds  temos até o Poeta da cadeia que, mal soube da oficina, veio logo inscrever-se, mesmo não 
sendo aluno dos outros cursos da escola.  Este é um espaço em que todos brilham. E este brilho é 
entusiasmante! 

Pretendemos divulgar o trabalho dos nossos artistas numa Feira de Natal, onde se podem encontrar 
prendas originais para pôr no sapatinho este ano  A nossa oficina chama-se  linha .  Se 
conseguirmos que aceitem o convite, então todos irão alinhar connosco  

A arte não é exclusiva de museus nem de escolas ou correntes artísticas específicas. Não é pertença de 
bolsas mais recheadas ou das academias mais elitistas. A arte humana produz-se se houver 
CRIATIVIDADE e EMOÇÃO. E esses ingredientes existem em abundância em ambiente de reclusão. A 
somar a tudo isto, contamos com a necessidade gritante de expressão que os nossos alunos revelam 
sentir, a cada passo. 

Numa rotina de contenção de emoções, é na escola em geral, e na oficina das artes em particular, que os 
nossos alunos se transformam em homens completos, criativos, humanos, emocionais. E pouco importa o 
seu nível de escolaridade. A forma e a cor constituem uma linguagem universal e acessível a todos. Talvez 
por isso, o tempo da  pareça sempre tão curto  

 

Ana Fonseca 

Professora das Oficinas de Pintura e Arraiolos 

) 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE FERREIRA 
- Uma escola num estabelecimento prisional – espaço de tensão/espaço de reinserção 

As pessoas. A Escola. As pessoas na Escola.  Às vezes, uma conversa entre iguais, na aceção humanista 
que afirma a dignidade do ser humano, pode chegar onde o direito penal, que regula o exercício do poder 
punitivo do Estado, não consegue. E a presença de uma instituição  de escolarização, de instrução, de 
educação  em meio prisional pode consubstanciar essa ideia aproximativa do/ao outro. Ideia que, 
acreditamos, faz toda a diferença. 

Abrir espaço para esse gesto (de conforto e consolo, também), permitindo que ele se instale, procurando 
ampliar a sua existência (e as suas possibilidades vitais, não raras vezes amputadas) a dois níveis: (1) 
propondo um quadro formativo estruturante e, por conseguinte, (2) sugerindo pistas  sólidas, porque 
agregam reais competências qualificantes e diferenciadoras  conducentes à tão falada reinserção social. 

A escola tem, no EP, uma segunda oportunidade, vai reinventar-se e, eventualmente, corrigir falhas do 
passado. Ambas as partes, Professores e Alunos, podem corrigir trajetórias, afinar ferramentas e 
(re)descobrir as potencialidades do Ensino/Aprendizagem. 

A instituição Escola é uma organização central na construção de uma sociedade, dentro de um paradigma 
ocidental. Nesta perspetiva, podemos assumir que a Escola pode ajudar o indivíduo a crescer, a ganhar 
dimensão humana, moral, ética. No exercício das funções de Professor(a), faz-se um esforço para 
contribuir no sentido de, e por força das funções desempenhadas, ajudar na construção da identidade dos 
alunos  uma identidade responsável, integradora, baseada em princípios básicos de igualdade e respeito 
pela diferença. A Escola é uma instituição capaz de criar cidadãos verdadeira e responsavelmente livres. 

Ensinar em contextos e tempos difíceis torna o papel do Professor/Formador mais complexo e aumenta a 
necessidade de, dentro da   tentar ajudar na (re)construção de personalidades 
resistentes, capazes de se superarem no meio da adversidade e dos constrangimentos, e dotadas dos 
requisitos básicos para o exercício de uma cidadania plena e efetiva. A realidade com que se lida dentro de 
um EP foge, em muito, àquilo a que nos habituamos designar como . 

A Escola funciona como uma forma de os reclusos estarem menos tempo fechados, isolados do mundo e 
deles próprios. Frequentemente, não lhe reconhecem mérito nem a valorizam porque a Escola já tinha 
falhado com eles, ou eles tinham falhado com a Escola. O recluso tende a manter uma relação com a 
formação como se esta se tratasse de: 

Um investimento estratégico que permite ao presidiário afirmar a sua intenção de transformação e dizer-
se diferente daquilo que a instituição diz que ele é. A relação com o saber é, neste contexto, uma relação 
que se subordina à intenção estratégica de procurar uma distinção relativamente à instituição prisional 
criando-lhe um sentimento de culpabilização já que, através da sua relação  com a formação, o 
presidiário define-se como um outro, isto é, como sendo diferente do delito que provocou a relação de 
ódio (Correia, 1998: 194). 
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Aproveitando-se deste posicionamento do recluso 
face à Escola, ela vai assumir um papel 
fundamental de integração. Mais que a formação 
académica, assume um papel  de lugar e de 
tempo  para a afirmação do indivíduo na 
sociedade e no mundo. Como facilmente se 
percebe, na prisão esta dimensão reveste-se de 
uma nova roupagem e intenção. É, muitas vezes, o 
único lugar onde é permitido ao recluso, ao homem, 
mostrar-se tal qual ele é, sem fingimentos, sem 
constrangimentos à sua liberdade de expressão. É 
um lugar de relativa liberdade em que pode crescer 
identitariamente, sem temer o julgamento ou 
avaliação daqueles que podem decidir o seu futuro 
dentro do EP. 

A Escola é uma instituição dentro da  
 a ela cabe um papel diferente. O papel da 

punição não é o seu. Pelo contrário, deve evitá-lo 
ao máximo. A Escola deve fugir à tentação de julgar 
e condenar. Esse não é o seu papel. Esse já foi 
cumprido por quem de direito. Esta constatação é 
feita no dia a dia, com o reconhecimento das 
diferentes funções de quem trabalha no EP. 

Se, por um lado, é importante reconhecer e 
conhecer a evolução das prisões, no que à sua 
génese e funções diz respeito, por outro lado, é, 
também, fundamental pensar e/ou repensar a 
Escola no EP como, a par da Escola dita normal, 
uma instituição em constante evolução e, 
consequentemente, mutação. Se as cadeias 
mudam as suas dinâmicas e populações, também 
as Escolas o fazem, também elas têm de se 
adaptar. 

No passado, entendia-se que a educação era 
prejudicial para os espíritos simples, pois 
estimulava-os a pensar e a questionar a sua 
posição social e toda a sociedade. Se este espírito 
subsiste, é necessário mudá-lo pois é no 
questionar do que nos rodeia que se pode alterar 
tudo aquilo que é passível de estrangular a vontade 
de ser livre, o desejo de ir além do determinismo 
sociológico tantas vezes imposto. A Escola exerce 
poder sobre as pessoas. Ora, esse poder, quando 
confrontado com as dificuldades das desigualdades 
económicas, culturais e sociais, perde força e 
produz o fracasso de um sistema idealizado para o 
sucesso. 

Na Escola não se pode ser indiferente à diferença. 
Antes de mais, o professor tem de admitir que os 
homens, adultos e privados de liberdade com quem 
vai trabalhar, já têm um longo percurso de vida, fi- 

zeram escolhas, traçaram caminhos que, de uma 
maneira ou de outra, positiva ou negativa, 
condicionam as suas expetativas e perceções da 
vida. Ensinar tentando transformá-los é uma tarefa 
deveras difícil e desafiadora. Neste contexto os 
pequenos sucessos são vitórias estrondosas. 
Lidamos com os  da vida e da 
sociedade, aqueles que se sentem excluídos da 
própria ideia de sucesso. Assim, reiteramos a ideia 
de que a Escola assume o papel e lugar, tempo e 
oportunidade de mudança. A instrução é um dos 
objetivos, mas não só. Não pode ser só esse. 
Ensinar num EP é educar, na literalidade da palavra 

 educar para a socialização, educar para a 
aprendizagem, educar para a inclusão, educar para 
a interpretação dos fenómenos da vida, educar 
para ser. 

O período da reclusão, a par da Escola, pode 
permitir a reflexão sobre os percursos e 
aprendizagens feitas. Simultaneamente, podem 
trabalhar os seus traços identitários, reivindicar 
outras saídas, estabelecer novas formas de 
relacionamento, incluindo com as instituições e 
sistemas que, no dia a dia, influenciam e 
condicionam a vida de todos.  

Pretende-se criar defesas sólidas e resistência, em 
relação ao que o rodeia e em relação a si próprio. É 
preciso ter a coragem de trabalhar as experiências 
vividas, refletir criticamente sobre elas e, à luz do 
que aprendeu na Escola e na vida, contornar as 
dificuldades e afirmar-se com uma identidade 
reconhecida (Dubar, 1997). 

A Escola nos EPs, essa tal ideia brilhante que 
alguém teve, é uma valência que se reveste de 
enormes potencialidades. Pode ser o motor de 
muitas mudanças no interior dos 
homens/mulheres que as frequentam. É, então, 
preciso que estas Escolas sejam reconhecidas, 
apoiadas e valorizadas. Não somos só os criativos 
que fazem coisas interessante e adaptáveis à 

.  
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Trabalhamos a um nível muito mais profundo, agimos sobre o individuo e, não raramente, somos o ponto 
de viragem, somos a luz que teimam não ver, somos o caminho para a descoberta doutras possibilidades, 
somos o  com a vitimização, somos o ponto final no  de  somos uma janela de 
oportunidade. 

Por tudo isto, a Escola não pode ser beliscada na sua autonomia. O seu território de intervenção é aquele 
que, há muitos anos, se entendeu ser o da humanização, integração e construção de seres verdadeira e 
responsavelmente livres. 

Por último, pensamos que quando falamos de sucesso, num espaço educativo inserido num território 
particularmente complexo e adverso, marcado pela pobreza material e de limitada dimensão aspiracional, 
devemos, necessariamente, falar de um caderno de encargos, que pode passar pela atribuição de uma 
bolsa de estudo (de natureza pecuniária) aos alunos/reclusos, para que estes possam fazer face às 
despesas básicas. Recorde-se que aqueles que não recebem visitas e/ou não têm retaguarda familiar, não 
colhem (por essas vias) qualquer tipo de ajuda monetária. Desta forma, fica difícil manterem-se na Escola. 

Será que, uma vez mais, a exclusão económica condiciona as suas aspirações e os exclui da Escola? 
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Carla Leão 
Coordenadora Pedagógica nos Estabelecimentos Prisionais 

Paços de Ferreira e Vale do Sousa 
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Estabelecimento Prisional do Porto (Custóias) 

Projeto 7/1 

A Escola Secundária João Gonçalves Zarco (ESJGZ) e 
o Estabelecimento Prisional do Porto (Custóias) 
têm uma parceria com uma longa história! Ao longo 
desta história foram vários os projetos levados a 
cabo pelas duas instituições. Em 2018/19 
destacou-se o projeto «Sete por Um (7/1)».  

O projeto 7/1, da iniciativa da Câmara Municipal de 
Matosinhos, colocou pelo 5º ano consecutivo o 
desafio aos alunos de seis escolas Secundárias do 
concelho para participarem no Festival de Curtas 
Metragens 7/1. Pelo segundo ano consecutivo, o 
Estabelecimento Prisional do Porto (Custóias) 
entrou a concurso pela coordenadora do projeto, 
Esmeralda Barbosa, professora da Escola 
Secundária João Gonçalves Zarco (Matosinhos). 

Na manhã de 11 de março, uma equipa de 
profissionais deslocou-se ao EPP para reunir os 25 
alunos inscritos e transmitir-lhes toda a 
informação sobre o projeto. De imediato foi-lhes 
dito que as cores do arco-íris era o tema subjacente 
à 5ª edição. 

A cor laranja foi a que serviu de inspiração para o 
título da curta metragem   com a 
qual os alunos do EPP concorreram. 

Nesse mesmo dia os alunos escreveram toda a 
história e, no dia seguinte, 12 de março, a mesma 
equipa deslocou-se novamente ao EPP para a 
realização da curta-metragem. Foi o momento em 
que os alunos vivenciaram profissões 
inimagináveis: foram fotógrafos, atores, 
realizadores, produtores de som, diretores de arte, 
enfim    

 

No passado dia 5 de junho, pelas 21 horas, as seis 
curtas-metragens foram exibidas no Teatro 
Municipal de Matosinhos  Constantino Nery, num 
ambiente artístico de celebração à sétima arte.  

O Festival de cinema contou com a participação de 
um júri habilitado para votar nas diferentes 
categorias cinematográficas, entre as quais: Melhor 
Produção, Argumento, Atores/Atrizes (principais e 
secundárias), Som, Fotografia, Realização e, 
finalmente, Melhor Filme. Contou também com 
uma plateia  de atores, realizadores, 
figurinos, fotógrafos, produtores de som/arte , 
mas também alunos, professores, técnicos 
superiores de reeducação, elementos de segurança, 
Diretores, familiares e amigos orgulhosos daquele 
momento. Era um momento único, mas não o 
primeiro para alguns!  

Havia expetativa, ansiedade, gargalhadas, palmas, 
apreciação, encantamento, alegria e prémios. 

Dos 10 prémios a atribuir, os alunos da Zarco, 
representados por dois colegas, arrecadaram 4: 
Melhor direção de fotografia, melhor ator 
secundário, melhor realizador e melhor filme.  

 

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO GONÇALVES ZARCO 
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Uma noite memorável marcada pela criatividade, liberdade de pensamento e até liberdade física! 

Não havia grades! Havia palavras de reconhecimento, de gratidão, de coragem, de parabéns pelos quatro 
prémios arrecadados e, acima de tudo, apertos de mão e abraços inesperados  

O Sr. º Diretor do EPP esteve presente, reconhecendo o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos a 
iniciativas como esta e a todas as que promovam e premeiam o trabalho realizado pelos alunos e 
professores nas escolas, independentemente do seu contexto. 

Na qualidade de coordenadora do ensino da Escola Secundária João Gonçalves Zarco no EPP, este foi um 
desafio gratificante, enriquecedor e inesquecível.  

Não posso deixar de agradecer aos alunos, à coordenadora do projeto, Esmeralda Barbosa, à Câmara 
Municipal de Matosinhos, à equipa de profissionais que nos orientou/acompanhou neste trabalho, bem 
como ao corpo de guardas prisionais, à direção do EPP, na figura do seu Diretor, Dr. José Júlio e Ajunta do 
Diretor, Dr.ª Ana Costa,  que nos apoiaram  na concretização deste projeto. 

Espero que seja para continuar! 

A todos o meu MUITO OBRIGADA! 

Adelaide Silva 
Professora e Coordenadora Pedagógica da ESJG Zarco no EP do Porto (Custóias) 

  

 

SEMANA CULTURAL 

A dinamização da Semana Cultural do Espaço Escolar do EP do Porto (Custóias) é já uma tradição. No ano 
letivo de 2018/19, a mesma decorreu entre os dias 5 e 28 de junho durante a qual foram apresentadas à 
Comunidade Escolar projetos e atividades, sendo estes conjugados numa programação diversificada em 
várias áreas culturais. 

Toda a comunidade educativa foi convidada a participar num programa que contemplou exposições, um 
desfile, jogos ao ar livre, torneios desportivos, workshops, música, poesia, teatro e outras manifestações 
que demonstraram a criatividade dos participantes pertencentes a vários níveis de ensino. 

Deu-se, assim, corpo e alma a atividades que se pretenderam vivas e motivadoras, procurando-se 
envolver toda a comunidade escolar na apresentação dos trabalhos alusivos ao tema  que 
Mudaram o  o qual direcionou, ao longo do ano, as tarefas decorrentes do Tema de Vida das 
turmas EFA. 



 

 
33 

apenp.pt 

A azáfama tão característica do dia em que se 
iniciaram os preparativos despontou na manhã de 
terça-feira, dia 25 de junho. Montaram-se 
decorações e exposições. Os cartazes de papel 
reciclado, feitos pelo EFA B3 2CD, ocuparam os 
expositores, assim como outros cartazes alusivos a 
Fernando Pessoa. Várias salas foram equipadas 
com materiais para se dar início aos workshops: 
jogos de Matemática, Geosaberes Interativos, 
Jogos de Cartas alusivos à União Europeia e às 
Personalidades que mudaram o Mundo, 
apresentação dos Mind Maps, assim como o 
Cantinho de Degustação das Ervas Aromáticas e a 
Apresentação, em slideshow, de Empresas de 
Informática. À tarde, decorreram visitas guiadas às 
exposições, dando-se também continuidade aos 
workshops já referenciados. 

No dia seguinte, quarta-feira, dia 26 de junho, para 
além das atividades referenciadas, houve uma 
sessão de Livre Trânsito, promovida pela EB de 
Matosinhos, durante a qual se apresentou uma 
viagem à Bulgária e à Roménia. Decorreu também o 
Torneio de Futebol, assim como o Peddy Paper, 
atividades que contribuíram para o sucesso desta 
Semana Cultural. No auditório iniciavam-se os 
preparativos para o desfile subordinado ao tema 

 que Mudaram o  que 
decorreu durante a tarde. Nesse desfile, alunos e 
professores encarnaram figuras notáveis, que se 
celebrizaram nas mais variadas áreas e pelos mais 
diversos motivos. 
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Quinta-feira, dia 27 de junho, foi também um dia repleto de animação. Promoveu-se um encontro de 
leitores que participaram no Projeto de Leitura do EP, procedendo-se ao respetivo balanço. A recitação de 
poemas e outros textos coloriu o evento, assim como a apresentação da missão SORRIzarco no âmbito do 
projeto  em . Durante a tarde, a banda do EP prestou uma brilhantíssima atuação, assim como 
o grupo convidado,  Vontade de  que procurou homenagear a música de intervenção 
portuguesa. A turma EFA do curso de Canalização apresentou o resultado do seu trabalho no âmbito do 
Tema de Vida: uma representação teatral sensibilizadora de questões ambientais. Foi também dada a 
conhecer a curta-metragem intitulada  Sonho  que granjeou à ESJG Zarco o primeiro prémio 
no Festival de Curtas Metragens. Finalizou-se a cerimónia com a tradicional entrega de prémios, aos que 
participaram nas atividades, assim como a entrega dos certificados de habilitação dos alunos que 
concluíram os diferentes cursos. 

No dia seguinte, partilhou-se um lanche que encerrou estas festividades. Efetuando-se um balanço final, 
poderemos afirmar que  foi a palavra representativa do evento. Atingiu-se plenamente o seu 
objetivo primordial, que consistiu em alicerçar relações entre os vários intervenientes. Congratulamo-nos 
com a elevada participação e empenho de todos os elementos da comunidade, que deram o seu melhor 
contributo de forma entusiasta e dedicada.                                                                                

 

Cristina Leitão 

Docente de LC no EP do Porto (Custóias) 

 

 

Testemunho... Por que vim estudar 

São vários os motivos que nos levam a estudar (as lindas professoras, o saber, o conhecimento, o sair da 
cela, o conquistar as precárias...), mas no meu caso, houve motivos diferentes. Inscrevi-me na escola para 
fazer o 10º, 11º e 12º anos, a pedido de uma pessoa muito especial na minha vida, a minha companheira 
de vida. Faria 20 anos que estávamos juntos no dia 12 de maio de 2019, mas esse dia, infelizmente, foi 
celebrado como o primeiro ano em que ela me deixou. 

Ela dizia-me para eu aproveitar este tempo de reclusão o melhor possível, para estar longe dos problemas 
e para aprender.  a tua vida correr para a frente, porque cá fora ela está a  Foram estas as 
palavras que me fizeram querer ser sempre o melhor. 

Infelizmente, porém, ela não usou o mesmo conselho que me deu e deixou-se ir abaixo, deixando-me só 
com as promessas que lhe havia feito. Pensei desistir das aulas... baixei o meu rendimento, a minha 
atenção, mas tive boas pessoas do meu lado que me ajudaram, apoiaram e, hoje, estou aqui com o 12º 
ano, com alguns prémios de excelência/mérito, graças a  a mim, que voltei a viver a tempo, e a estas 
pessoas maravilhosas que entraram na minha vida para me apoiar.  

Um abraço e obrigado a todos os colegas da turma, em especial aos que, comigo, chegaram até ao fim (ou 
quase), o Fábio, o Hugo, o Rui Ferreira e o Rui Oliveira. 

Um abraço e um obrigado a todos os professores da turma  Ana Paula Costa, de português, Sandra 
Nunes, de história, Conceição Leal, psicologia, Paula Pereira, geografia, Marta Carvalho, inglês, Marta Lira e 
Sílvia Sousa, de espanhol, Alberto Santos e Leonídia Ferreira, de filosofia; um especial agradecimento à 
professora e coordenadora, Adelaide Silva que, não sendo minha professora, me aturou imenso. Obrigado 
ao Sr. Rocha e Sr. Castro, aos funcionários da escola. Um obrigado especial a uma professora que esteve 
pouco tempo no EPP, mas que me fez ter um gosto especial pela escola, a professora Paula Susana 
Ribeiro, de história. Não me devo esquecer de agradecer, também, à minha psicóloga que me ajudou a pôr 
as ideias em ordem, quando eu já não via solução para a vida, Dra. Cristina Quadros. 

Obrigado a todos, porque este percurso escolar foi de facto uma etapa muito importante e completa na 
minha vida. E vou continuar! Penso seguir os estudos agora na faculdade! 

 

P.S.B. 
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Estabelecimento Prisional Especial de Sta. Cruz 
do Bispo (fem) 

15 anos de parceria pela formação 

Fará, no próximo mês de janeiro, 15 anos que a 
Escola Secundária João Gonçalves Zarco 
(Matosinhos) lecionou a sua primeira aula no 
Estabelecimento Prisional Especial de Santa Cruz 
do Bispo (Feminino). Este caminho a três, pois a 
estas duas instituições junta-se a Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, mantém-se até aos dias de 
hoje. Um percurso de formação, ensinamentos, 
reabilitação e preparação para a vida, que abrange 
turmas de EFA Básico, EFA Secundário e 
Formações Modulares. 

No corrente ano de 2019, com o intuito de 
comemorar os, então, 14 anos de parceria, a ES 
João Gonçalves Zarco lançou o desafio de criar uma 
exposição de fotografia com reclusas que refletisse 
o seu estado de alma e motivação de cada uma 
para a mudança. 

Tudo começou com a redação de um pequeno texto 
onde cada formanda descreveu o espaço do 
estabelecimento prisional que mais as sensibiliza. A 
partir das suas palavras, e após um breve 
workshop sobre o processo de criação de uma 
imagem, o fotógrafo Armando Bento, em 
colaboração com as reclusas, procurou recriar as 
emoções e as atmosferas por elas descritas.  

A inauguração da exposição teve lugar no salão de 
festas do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz 
do Bispo (EPSCB), no dia 30 de maio (2019), e 
contou com a presença de vários convidados, entre 
eles a Sra. Diretora do EPSCB, Dra. Paula Leão, Sr. 
Coordenador da Santa Casa da Misericórdia, Dr.  

Manuel Belchior, Sr. Coordenador do Centro 
Qualifica, Eng.º José Marques, e Sr. Diretor da 
Escola Secundária João Gonçalves Zarco, Dr. José 
Ramos. 

 além das histórias que cada imagem encerra, 
ficam as lembranças dos momentos da captura, os 
silêncios, as rotinas, as regras e, principalmente, o 
respeito e a valorização de um bem tão precioso  
a Liberdade de agir e de  (Armando Bento). 

 

 

Isabel Ramos 

Coordenadora Pedagógica no EP de Sta. Cruz do Bispo (Fem) 
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