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Mensagem do Presidente 
 
Séc. XXI: um Mundo em mudança 

 
Car@s entusiastas e interessad@s na Educação nas Prisões (EnP), 
 
 
 

Permitam que neste número traga à colação uma notícia, que me chegou ao conhecimento no rescaldo da 
17th EPEA International Training Conference, que se realizou em Dublin (12-16 de junho) e sobre a qual (uma 
vez mais), me fez refletir sobre a importância do uso das novas tecnologias ao serviço da reabilitação de 
indivíduos em contexto de reclusão. 
Tal terá sido consequência do facto de este magnífico evento, que se realiza bienalmente, e sobre o qual será 
dedicado um espaço próprio nesta Newsletter, ter consagrado o seu enfoque às boas práticas no campo da 
EnP, ocupando as TIC parte substancial do seu conteúdo. 
Convidando o leitor a assumir o papel de juiz dos meandros desta narrativa, darei início ao presente texto 
pelo seu título: Hong Kong prison service studying scheme to give all inmates a tablet computer so they can keep 
in touch with outside world 1. 
Na verdade, integrando um projeto intitulado smart prison  com vista à adequação do tratamento prisional à 
atual dinâmica de desenvolvimento das sociedades, as autoridades prisionais da antiga colónia inglesa2, 
encontram-se presentemente a analisar a possibilidade de providenciar aos reclusos um dispositivo (tablet) 
que lhes permita comunicar com familiares e amigos no exterior da prisão, bem como com advogados e 
funcionários durante as horas de lazer (o conteúdo será supervisionado antes de ser enviado), 
nomeadamente através de correio eletrónico. 
Segundo os Serviços Prisionais de Hong Kong um tal recurso seria igualmente utilizado em programas de e-
Learning, garantindo o acesso a eBooks e promovendo condições favoráveis de estudo, de desenvolvimento 
de competências de autoajuda e de uma ligação mais efetiva com a comunidade, pois tais contactos 
diminuiriam, de forma significativa, a possibilidade de recidiva contribuindo mais eficazmente para uma 
reinserção pós-libertação. 
Atualmente, em Hong Kong, aos reclusos é-lhes autorizado ler livros, jornais e revistas, ouvir rádio, ver 
televisão ou escrever cartas durante o seu tempo livre. Somente os que se encontram a frequentar 
programas de educação/formação podem utilizar computadores, porém, sem acesso à Internet. 
Aliado à formação da população reclusa, as autoridades penitenciárias de Hong Kong estão também a 
analisar as potencialidades que as novas tecnologias oferecem em termos de controlo da segurança e de 
uma melhor gestão da instituição. A este respeito a, já projetada,   auxiliaria à 
confirmação da identidade dos reclusos e do seu paradeiro em tempo real, bem como a monitorização de 
sinais de saúde, nomeadamente por via da avaliação do seu estado mental e de uma sinalização atempada 
de comportamentos de risco (com a possibilidade de coleta antecipada de dados para análise, ex. padrões 
comportamentais), permitindo uma atuação proactiva dos agentes de segurança, para além de uma 
aplicabilidade prática no seu dia a dia, como a aquisição de bens na cantina ou a submissão de candidaturas 
de emprego. 
Refira-se, a respeito, que o uso da tecnologia para a reabilitação de internos, tem vindo a ser adotado um 
pouco por toda a parte, tal como o comprovam os seguintes programas: 
 
__________ 
1- In South China Morning Post, June 17, 2019 (edição online) <https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3014714/hong-
kong-prison-service-studying-scheme-give-all>. 
2- No primeiro trimestre de 2019, Hong Kong registou uma população prisional de aprox. 8100 reclusos (7.4 milhões de habitantes em Hong Kong, 
em finais de 2018). 
3- In Reuters, July 18, 2018 (edição online) <https://www.reuters.com/article/us-usa-prisons-computers/in-u-s-prisons-tablets-open-window-to-
the-outside-world-idUSKBN1K813D>. 

José Alberto Pereira Pinto  
Presidente da APEnP 
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No âmbito do programa PrisonCloud, um serviço 
digital seguro, implementado na prisão de Beveren 
(Bélgica), tem sido promovido o acesso dos internos 
a TV, filmes de vídeo, a programas de e-Learning e a 
páginas da Web, nomeadamente sobre cuidados de 
saúde, pesquisas de emprego e questões legais, 
resultando no decréscimo de algumas situações de 
problemáticas no interior das prisões, dado que 
estes se encontram mais concentrados no 
manuseamento de tais aparelhos e menos na 
criação de situações de conflito entre si, bem como 
uma menor necessidade de ocupar o staff prisional 
com assuntos que os próprios podem aceder e 
tratar individualmente. 
Um outro exemplo, em 2017, no seguimento do 
programa Avatar, os Serviços Prisionais de 
Singapura passaram a permitir que os reclusos 
tivessem acesso a mais de 600 eBooks e 
redigissem as suas próprias cartas em tablets, 
conectados a uma rede interna segura. 
Em alguns Estados dos EUA, por seu turno, as 
autoridades prisionais permitem que os reclusos 
tenham acesso a tablets, contendo livros e vídeos 
educativos. O envio de e-mails (segundo uma lista 
pré-aprovada de contactos) e a possibilidade de 
fazerem chamadas telefónicas, adquirir músicas e 
videojogos, de apresentar queixas, aceder a 
bibliotecas ou de participar em cursos de 
capacitação profissional, são algumas das valências 
a que estes indivíduos também têm direito3. 
Assim, termino como comecei. No decurso da 17th 
EPEA International Conference vem-me à memória 
um workshop dinamizado por uma equipa de 
peritos noruegueses, sobre um estabelecimento 
prisional de alta segurança a ser inaugurado no 
próximo ano (2020), na região sul da Noruega  
Agder é o seu nome. 

 
O principal objetivo dos designers/promotores desta 

instituição consiste no aumento da qualidade do 
tratamento prisional, por via da inclusão da 
tecnologia, em detrimento da substituição do seu 
staff. Nesta   tal como os próprios a 
definem, o principal desafio residirá no trabalho 
conjunto a encetar pelos mais diversos atores 
prisionais: escola, saúde, agências de trabalho, 
oficinas, bibliotecas, etc. e na capacidade de 
assumir o digital como elemento catalisador de 
todo um processo de empowerment da população 
reclusa, mormente através de uma aposta efetiva 
em áreas como a educação e a reabilitação. 
Last but not least, em Portugal, a criação do campus 
virtual, no âmbito de um programa de Educação a 
Distância e e-Learning em Estabelecimentos 
Prisionais (EPs), um projeto desenvolvido em 
parceria entre a Universidade Aberta e a Direção 
Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, destinado 
à promoção de programas de educação e formação 
nos EPs, é também de digno de nota no nosso país, 
motivo pelo qual lhe será dedicado um espaço 
próprio na presente Newsletter.  
Por fim, desejo a tod@s continuação de um bom 
trabalho, se for o caso, ou de umas revigorantes 
férias, bem necessárias, para dar início a um novo 
ano letivo (2019/20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Alberto Pinto 
presidente@apenp.pt 

 

mailto:presidente@apenp.pt
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Editorial 

Cristina Guerreiro 
Representante  Regional da Grande Lisboa e Ilhas 

 

Quando comecei a trabalhar num estabelecimento prisional abriram-se as portas para o que havia de ser um 
primeiro dia muito difícil, mas o início de um percurso profissional que me agarrou e não mais consegui deixar.  
O primeiro dia nunca é fácil, não estava preparada para tanto bater de grades atrás de mim... medo nunca 
senti, mas o olhar triste e abatido daqueles homens provocou-me um misto de sentimentos contraditórios. 
Valeu-me o auxílio de colegas com mais experiência que sempre me apoiaram nos momentos difíceis. 
No dia em que tomei conhecimento da intenção de criar uma associação de profissionais de educação que 
trabalham em contexto prisional, a minha primeira reação foi um misto de surpresa e de entusiasmo. 
Surpresa por este não ser um tema que gere grande interesse na sociedade em geral e entusiasmo por 
perceber que, finalmente, poderia começar a haver o reconhecimento merecido ao papel dos professores que 
trabalham nos estabelecimentos prisionais.  
Sim, acredito que a educação em contexto prisional pode contribuir bastante para a reabilitação destes 
adultos e que o papel dos professores é primordial neste processo.  
Um professor não partilha apenas conhecimentos, um professor partilha experiências diferentes daquelas a 
que a maioria dos reclusos estão habituados e insiste na aquisição de competências sociais que a maioria 
deles não tem. Ser professor num estabelecimento prisional é orientar um ser humano, endurecido pela vida, 
para o  de . A partir daí estão montados os alicerces para a mudança. É na escola que muitos 
aprendem que a persistência e empenho, juntamente com a definição de objetivos, podem alterar o rumo de 
uma vida.  
Apesar de estarem privados de liberdade, estes alunos escolheram a opção menos óbvia: apostar na sua 
formação. Trocaram a cela e o pátio por uma sala de aula e com o seu esforço tornam-se um exemplo de 
força de vontade e persistência. Neles admiro a motivação, o empenho, o sorriso num dia difícil, o gradual 
entusiasmo em aprender, a confiança e o reconhecimento no momento certo. 
São estes alunos que, embora privados da liberdade, nos ensinam que a força de vontade não fica presa entre 
grades ou paredes de betão. São eles que me transmitem diariamente motivação para prosseguir. 
A criação da APEnP veio preencher uma lacuna desde sempre existente, no que respeita ao efetivo apoio e 
reconhecimento dos docentes que lecionam em contexto prisional. Nos contactos que tenho mantido com os 
colegas e com os diretores, tanto das escolas como dos estabelecimentos prisionais da Zona da Grande 
Lisboa e Ilhas, tomei consciência que a nossa associação poderá vir a desempenhar um papel fundamental na 
divulgação do trabalho desenvolvido a nível nacional. Esta região, em particular, inclui 15 estabelecimentos 
prisionais e 18 escolas associadas. Apenas o Estabelecimento Prisional da PJ de Lisboa, o Hospital Prisional S. 
João de Deus e a Cadeia de Apoio da Horta não têm escola associada.  
Tendo em conta o momento de final de ano letivo, em que todos estão sobrecarregados de trabalho, estendo 
o meu reconhecimento não só a quem contribuiu com a divulgação dos projetos/atividades para esta 
Newsletter, mas também àqueles que, não o podendo fazer agora, se mostraram disponíveis para colaborar 
nas próximas edições. 
A partilha e divulgação de experiências será sempre uma forma de dar visibilidade ao trabalho que todos 
desenvolvemos. 
Muito obrigada a todos. 
 

 
 
 

Rep.reg.gli@apenp.pt  

mailto:Rep.reggli@apenp.pt
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Entre os dias 12 e 16 de junho (2019), Dublin recebeu 
a 17ª Conferência Internacional da Associação 
Europeia de Educação nas Prisões (European Prison 
Education Association  EPEA). 
Este foi um evento que reuniu políticos, responsáveis 
e profissionais, que assumem compromissos ou 
exercem funções em contexto prisional e que 
reconhecem a educação como a melhor ferramenta e 
estratégia social para a população reclusa no 
processo de reinserção social. 
Governantes nacionais, autarcas, guardas prisionais, 
técnicos de diferentes setores, académicos, 
professores e ex-reclusos, vindos de toda a Europa e, 
um pouco, de todo o mundo (Estados Unidos, 
Argentina, ) marcaram encontro na capital irlandesa, 
sob o lema:  Presente e Futuro da Educação 
nas . 
A agenda foi vasta e diversa. 
Annet Bakker, presidente da EPEA e Catherine Byrne, 
congénere da Associação Irlandesa (IPEA), 
encabeçaram a sessão de boas vindas, no decurso da 
qual o coro dos -  (High Hopes Choir) 
deliciou os participantes. 
Durante os três dias seguintes, plenários e fóruns de 
debate trouxeram à discussão políticas de educação 
nas prisões e as recomendações europeias nesta 
matéria [Rec(89)12], através do EuroPris (European 
Organisation of Prison and Correctional Services) 
traçando um retrato de iniciativas nacionais, bem 
como exemplos de experiências e práticas de 
educadores e profissionais. 
Visitas a prisões e centros de educação (ao longo da 
vida) de apoio a ex-reclusos permitiram uma visão 
real do que presentemente acontece neste país. O 
discurso firme, por parte da Ministra do Ensino 
Superior da Irlanda, Mary Mitchell  reforçou 
as convicções de todos os presentes, mormente do 
poder da educação no desenvolvimento integral do 
ser humano. 
Aliás, humanismo foi conceito e tema presente em 
muitas das oficinas abertas aos participantes, 
nomeadamente: a partilha de boas práticas e a 
apresentação de projetos inovadores dirigidos a um 
público vulnerável; a aposta na literacia e 
competências digitais no interior das prisões, como, 
por exemplo, na Noruega, por via de um projeto piloto 
com resultados bastante satisfatórios até ao 
momento; programas de investigação e respetiva 
avaliação em Prisões (ex. Bélgica, Argentina, ); o 
papel das bibliotecas em presídios (ex. Irlanda do 
Norte, República da Irlanda, Inglaterra, ); o ensino da 
Matemática, da Literatura ou das Artes; estudos de 

caso com minorias étnicas e outros exemplos de 
sucesso; práticas pedagógicas inovadoras, em 
contexto prisional; entre outros. 
Um dos pontos altos da Conferência foi o relato 
autobiográfico da Senadora Lynn Ruane. De acordo 
com uma experiência difícil de delinquência nos 
tempos de juventude, Lynn Ruane, ativista dos 
direitos dos mais frágeis e dos territórios vulneráveis, 
apresentou uma visão clara sobre a necessidade 
premente de atuação perante realidades marginais, 
sobretudo do seu enfrentamento sem preconceitos.  
Igualmente marcante foi a narrativa de vida de 
Jonathan Watts, vencedor do prémio do Duque de 
Edimburgo (The Duke of  Award), numa 
iniciativa conjunta com o Prémio do Presidente da 
Irlanda (Gaisce  The  Award), que 
distingue a capacidade de iniciativa e 
empreendedorismo entre os jovens e, 
nomeadamente, a população reclusa como um dos 
seus grupos-alvo. 
De voz firme e segura, Jonathan revelou o seu 
percurso de vida, desde o abandono escolar, à 
delinquência, ao consumo de drogas, à reclusão e, por 
fim, à sua reabilitação, pela persistência na aquisição 
e desenvolvimento de competências de vida, 
mormente da paixão que lhe despertou o universo 
culinário e que o levou a trabalhar, entre outros, com 
o, mundialmente famoso chef Jamie Oliver, 
conduzindo, presentemente, o seu próprio negócio na 
área da restauração.  
Ainda no âmbito deste evento, o programa cultural 
englobou visitas a exposições de arte, à prisão museu 
de Dublin (Kilmainham Gaol), a concertos, jantar de 
gala, entre outros. 
A cooperação com a Agência Irlandesa (Léargas), 
possibilitou a participação de diversos profissionais e 
educadores do continente europeu, por via de 
financiamento no âmbito do programa Erasmus+, 
permitindo a todos estes o contacto com demais 
colegas e realidades na área da educação (nas 
prisões), a partilha de ideias e de experiências, 
nomeadamente para projetos futuros. 
Para o encerramento ficou reservado o visionamento 
do projeto artístico de Bernie Masterson, 
Incarceration Altars, feito a partir do testemunho de 
reclusos sobre os seus próprios objetos e, também, a 
exibição do filme, Michael Inside (galardoado pelo 
cinema irlandês), do realizador Frank Berry, que 
contou com a presença no final do próprio, para um 
enriquecedor momento de debate sobre a temática 
prisional. 

17th EPEA International Training Conference 

https://www.europris.org/
https://www.bbc.com/news/education-42413638
https://www.bbc.com/news/education-42413638
https://www.bbc.com/news/education-42413638
https://www.dofe.org/
https://www.dofe.org/
https://www.dofe.org/
https://www.dofe.org/
https://www.dofe.org/
https://www.dofe.org/
https://www.dofe.org/
https://www.dofe.org/
https://www.dofe.org/
https://www.gaisce.ie/
https://www.gaisce.ie/
https://www.gaisce.ie/
https://www.gaisce.ie/
https://www.gaisce.ie/
https://www.gaisce.ie/
https://www.gaisce.ie/
https://www.gaisce.ie/
https://www.gaisce.ie/
https://www.gaisce.ie/
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Decorreu, no fim de semana 6 e 7 de julho, uma reunião da Associação Portuguesa de Educação nas 
Prisões (APEnP) no Agrupamento de Escolas de Aveiro (Escola Associada do Estabelecimento Prisional de 
Aveiro), que se encontra representado na direção da APEnP por um dos seus elementos (Prof.ª Orquídea 
Martins, Coordenadora Pedagógica no EP), e que graciosamente nos cedeu as suas instalações para o 
efeito. Aproveitamos a oportunidade para aqui deixar os nossos mais sinceros agradecimentos à direção 
do AE de Aveiro! 
Ao longo destes dois dias de intensos trabalhos, assuntos como atividades e projetos de intervenção na 
área da Educação nas Prisões (EnP), formação contínua de professores/formadores que trabalham em 
EPs, organização interna, e contabilidade e gestão da APEnP foram analisados e diversas propostas 
apresentadas. 
Entre as deliberações tomadas foi marcado o I Congresso Nacional da APEnP, que terá lugar em Chaves, 
no próximo ano (2020), designadamente nos dias 1, 2 e 3 de maio  um evento relativamente ao qual será 
solicitada acreditação junto do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. 
De igual modo, foram ultimados os preparativos à entrada em funcionamento do website da APEnP, com 
vista a uma melhor divulgação dos fundamentos, propósitos e plano de ação desta Associação, 
simultaneamente visando um contacto mais direto com os seus associados, através de um fórum de 
discussão a ser lançado para o efeito. 
A apresentação de um campus virtual para as prisões, no âmbito do projeto de Educação a Distância e e-
Learning em Estabelecimentos Prisionais (EPs) em Portugal, um projeto desenvolvido em parceria entre a 
Universidade Aberta e a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que promove a educação e a 
formação nos EPs, mereceu também a atenção dos membros presentes. 
A preparação de um estudo em Portugal, a ser realizado a partir do início do próximo ano escolar 
(2019/20), objetivando um melhor conhecimento da EnP e seus profissionais, foi, igualmente, um dos 
temas que ocupou a atenção dos presentes. 
A organização de um concurso nacional, destinado à comemoração do  Internacional da Educação nas 

 (13 de outubro), foi também um dos temas debatidos e as suas linhas gerais traçadas. 
Os membros desta Associação não deixaram, ainda, de proceder a uma avaliação do trabalho desenvolvido 
até ao momento, com o intuito de identificar áreas de intervenção e aspetos, porventura, a melhorar, no 
âmbito da Educação nas Prisões. 
Não podemos concluir este artigo sem deixar um agradecimento público aos elementos da Equipa 
Pedagógica de docentes, que leciona no EP de Aveiro, bem como à direção do EP, na figura do seu Diretor, 
Dr. João Paulo Pinto de Sá, e Adjunto do Diretor, Dr. Cláudio Pedrosa, pelo convívio, simpatia e momentos 
de alegria proporcionados no jantar de sábado (dia 6 de julho), momentos que os elementos desta 
Associação recordarão como sinal de bem estar e de bem acolher. 
A Tod@s o nosso MUITO OBRIGADO. 

 
 

APEnP 
geral@apenp.pt   

Reunião da APEnP em Aveiro 

mailto:geral@apenp.pt
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A educação é um direito universal e desempenha 
um papel crucial no desenvolvimento humano, 
ajudando o indivíduo a construir a sua 
personalidade e o seu carácter. Mesmo em 
situação de reclusão, e tendo em consideração as 
Recomendações do Conselho da Europa referentes 
à Educação nas Prisões e as Regras das prisões 
europeias, os cidadãos possuem os mesmos 
direitos no acesso à educação. Como sabemos, a 
reclusão implica a perda de alguns direitos, mas 
estes não se devem estender à educação, na 
medida do possível, sobretudo, porque a educação 
e a formação, neste contexto, tende a assumir-se 
como um dispositivo promotor de reinserção social 
e de combate à reincidência. Devendo possuir um 
grau de exigência quantitativo e qualitativo tão 
elevado como o processo educativo fora da prisão, 
a formação deve, igualmente, ser idêntica àquela 
que é proporcionada fora dos estabelecimentos 
prisionais. 
 
Considerando, pois, as restrições que estes 
indivíduos possuem a nível de acesso à frequência 
das atividades letivas nas instituições de Ensino 
Superior, na Europa têm sido desenvolvidos alguns 
projetos de Educação a Distância e e-Learning em 
estabelecimentos prisionais, que têm permitido ao 
cidadão recluso o exercício de uma cidadania 
assente no novo paradigma digital da sociedade do 
conhecimento em rede. 
 
Em Portugal, e no âmbito do protocolo assinado em 
abril de 2016 entre a Universidade Aberta (UAb) e a 
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 
(DGRSP) onde se destacava a necessidade e o 
compromisso de criar e desenvolver um Campus 
Virtual, concebido para a população reclusa, com 
acesso seguro, para o desenvolvimento de 
atividades no domínio do ensino e formação em 
Educação a Distância e e-Learning (Cláusula 2.ª - 
Cooperação), está a ser desenvolvido um projeto-
piloto inovador, o Campus Digital 
EDUCONLINE@PRIS (educonlinepris.uab.pt), que 
tem como principal objetivo promover a educação e 
a formação nos estabelecimentos prisionais em 

Portugal. 
 
A funcionar já desde o início de novembro de 2018 
nos estabelecimentos prisionais de Custóias-Porto, 
Paços de Ferreira, Vale do Sousa e Santa Cruz do 
Bispo-Porto (Feminino), o portal agregador do 
Campus foi criado, tendo por base duas 
plataformas Moodle, uma que dá acesso aos 
Cursos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento 
da Universidade Aberta, e outra com Cursos de 
Extensão Universitária, desenvolvida, 
especificamente, para a população reclusa, 
centrando-se ambas nos serviços mais 
importantes de gestão de conteúdos pedagógicos e 
das aprendizagens. 
 
A assinatura de um acordo adicional firmado no dia 
17 de junho de 2019 entre os dirigentes destas 
instituições, Professor Paulo Dias, Reitor da UAb, e 
o Procurador Rómulo Augusto Mateus, Diretor da 
DGRSP, e a assinatura do contrato com a Direção 
Regional de Ciência e Tecnologia dos Açores, 
permitirá que o Campus Digital possa estar 
operacional em 20 estabelecimentos prisionais em 
Portugal, sendo que nos Açores serão, também, 
criados Laboratórios Digitais de Aprendizagem para 
os indivíduos em regime de liberdade condicional. 
De destacar, ainda que o Campus conta com o 
apoio da Iniciativa Interministerial INCoDe.2030 
(Eixo 1- Inclusão), a nível da capacitação para as 
competências digitais. 
 
A nível da solução tecnológica de suporte ao 
sistema de e-Learning irá ser implementada uma 
ligação segura à internet, já testada no projeto 
piloto, que garantirá o total controlo e 
monitorização dos acessos, sendo que os 
estudantes possuirão um perfil específico, tendo 
apenas acesso ao endereço do Campus e aos 
endereços das três plataformas digitais de suporte. 
 
 

Projeto e-Learning nos EPs nacionais 

file://///Users/utilizador/Desktop/educonlinepris.uab.pt
file://///Users/utilizador/Desktop/educonlinepris.uab.pt
file://///Users/utilizador/Desktop/educonlinepris.uab.pt
file://///Users/utilizador/Desktop/educonlinepris.uab.pt
file://///Users/utilizador/Desktop/educonlinepris.uab.pt
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De referir ainda que no passado dia 12 de julho o coordenador deste projeto, o professor e investigador José 
António Moreira, apresentou no 6.º Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior, que 
decorreu em Santarém, no painel  públicos, diferentes  a comunicação  
Superior em Estabelecimentos Prisionais em Portugal. A criação do Campus Virtual Educonline@Pris: 
possibilidades e limites para a inclusão digital e justiça social  onde abordou os recentes desenvolvimentos 
relacionados com o Campus Virtual.  
 
Espera-se, pois, que este projeto consiga dar resposta a alguns dos desafios que a sociedade digital e as 
novas tecnologias colocam à EaD e e-Learning especialmente em contextos de enorme vulnerabilidade social, 
como é o caso da população prisional, contribuindo, ao mesmo tempo, para que seja garantido o direito de 
acesso à educação que deve ter qualquer cidadão, no cumprimento do respeito pelos direitos humanos dos 
indivíduos, privados ou não de liberdade. 
 

 
 
 

José António Moreira* 

vpresidente@apenp.pt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* José António Moreira, Vice-Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Educação nas  Prisões (APEnP) e Diretor 

Delegação do Porto/Coordenador da Unidade de Desenvolvimento dos Centros Locais de Aprendizagem, Universidade Aberta 

 

mailto:vpresidente@apenp.pt
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Decorreu na Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, nos dias 3 e 4 de julho, o IV Seminário 
Luso Brasileiro de Educação de Adultos / II Seminário 
Internacional Brasil e Portugal de Educação Social e 
Educação de Jovens e Adultos, sob coordenação 
científica e pedagógica do Doutor Armando Loureiro 
(UTAD). 
O evento teve como tema central as políticas 
públicas de educação em diálogo com Paulo Freire. 
A organização do mesmo foi partilhada pelo 
Departamento de Educação e Psicologia da UTAD, 
pela Faculdade de Educação da UNICAMP e pela 
UFERCAR. 
O Seminário contou com uma conferência 
inaugural, proferida por Luís Alcoforado 
(Universidade de Coimbra), e organizou-se em 
mesas temáticas, umas de índole mais teórica, 
outras mais prática, que procuraram dar conta de 
projetos e ações que estão a ser levadas a cabo em 
Portugal e no Brasil. Este evento contou, ainda, 
com a exposição de diversos posters. 
Destaca-se a Participação de três elementos da 
Associação Portuguesa de Educação nas Prisões 
(APEnP), com sede no Departamento de Educação 
de Psicologia da UTAD. Armando Loureiro, que foi o 
coordenador geral do Seminário, Nuno Ribeiro, que 
proferiu uma comunicação sobre os Centros 
Qualifica, e José Alberto Pinto, Presidente da 
Associação Portuguesa de Educação nas Prisões 
(APEnP), que começou por realizar um 
enquadramento da European Prison Education 
Association (EPEA), dando-nos conta da sua 
missão, objetivos, atividades e estrutura 
organizacional, para, de seguida se centrar na 
APEnP, tendo feito a contextualização do seu 
surgimento, a explicitação do seu funcionamento e 
estrutura organizacional, bem como do seu 
programa e objetivos. 
Refira-se, por fim, que o Seminário contou com 
cerca de 100 pessoas inscritas e decorreu de forma 
dinâmica e enriquecedora para todos quantos nele 
participaram. 
 
 

Armando Loureiro 

1vogal@apenp.pt  

IV Seminário Luso Brasileiro de Educação de 
Adultos na UTAD 

mailto:1vogal@apenp.pt
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Todos sabemos da importância da educação na reinserção social de indivíduos que se encontram privados da 
liberdade.  
 
O conhecimento é importante na aquisição dos níveis de formação necessários à inserção profissional, mas 
assume uma centralidade no desenvolvimento de competências pessoais e sociais, ao modelar e 
transformar os cidadãos, permitindo-lhes a abertura a novas perspetivas e ferramentas de modo a 
encararem o futuro de forma mais segura e com padrões sociais consentâneos com uma vida dentro de 
regras legais e socialmente aceites. Desenvolver as competências destes cidadãos, é não só uma atividade, 
mas e, sobretudo, uma missão. 
 
Os professores, formadores e educadores que, regularmente, trabalham com reclusos, são os motores deste 
grande desígnio que é a mudança de mentalidades. 
 
É crucial que a oferta educativa acompanhe a evolução da sociedade, procurando responder às suas 
necessidades atuais. 
 
Por isso, saúdo a criação da Associação Portuguesa de Educação nas Prisões, no sentido de trabalhar tais 
processos de forma ativa, organizada e coordenada a nível nacional. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hermínia Pacheco 
Diretora do Estabelecimento Prisional do Montijo 

Estabelecimento Prisional do Montijo 
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Atividades desenvolvidas por docentes a lecionar no EP do Montijo (18/19) 
 

Os formandos construíram, em Origami, figuras alusivas ao Natal e decoraram-nas. Construíram também 
um presépio, árvores de Natal e velas com peças do Tangram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Os formandos participaram na atividade do Agrupamento de Escolas de Montijo  dos 

. Decoração de  em papel de acordo com o mote  afeto é ... . Estes 
trabalhos fizeram parte das exposições do Agrupamento realizadas posteriormente. 

 
 
 

 
Trabalhos relacionados com o Dia dos Namorados (Origami), que foram 
entregues a familiares e/ou ficaram a decorar os corredores do espaço escolar. 
Todas estas atividades foram bastante enriquecedoras, sob o ponto de vista 
de uma (re)aprendizagem dos valores interpessoais, e visaram a constituição 
de uma cidadania mais responsável e participativa. 

 
 
 
 

Agrupamento de Escolas do Montijo 

Estabelecimento Prisional do Montijo 
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Colaboração com um trabalho feito por formandos do EP (bombo pintado com motivos 
de azulejaria portuguesa), que fez parte da exposição do Agrupamento, na Praça da 
República do Montijo, dinamizada no âmbito do projeto nacional  ESCOLA SOS 

 com vista à promoção da cidadania e da defesa do património azulejar 
português. 

 
 

 
Sessão de esclarecimento, sob o tema  Reciclar?" dinamizada 
pela Dr.ª Ana Vanessa Gingeira, na sala de visitas do EP. Os formandos 
(de todos os cursos EFA) mostraram muito interesse, participando nas 
atividades sugeridas e colocando dúvidas. 

 
 
 
 
 

 
 
Em estreita ligação com o Referencial Nacional de 
Educação Ambiental para a Sustentabilidade, os 
formandos participaram na comemoração do Dia 
Internacional da Biodiversidade (22 de maio), organizada 
pela Associação Fazedores da Mudança. Os formandos 
elaboraram Tsurus (pássaros feitos em origami) para 
posterior construção de um mobile a entregar à Casa do 
Ambiente. Fizeram também  minuto de  em 
simultâneo com as restantes escolas e turmas do 
Agrupamento, no referido dia, pelas onze horas. O objetivo 
era agradecer à Terra por tudo o que nos tem dado para 
podermos viver. Nesta atividade foi, sobretudo, trabalhada 
a importância da biodiversidade para a vida, sobretudo em 
contexto de adaptação às alterações climáticas, 
relembrando o quão interdependentes somos e a urgência 
de adotarmos comportamentos e modos de vida mais 
simples e sustentáveis. 

 

Os formandos do curso EFA B3 (iniciação) elaboraram um painel 
alusivo ao tema Dia Mundial dos Oceanos, comemorado no dia 8 de 
junho. Os objetivos desta atividade foram, entre outros:  encorajar as 
consciências pessoais, ações e compromissos para reduzir o plástico 
de uso único; promover a partilha e o respeito pelos outros; 
desenvolver trabalho de equipa, criatividade e autonomia. 

 
 
 
 

Jornal do curso EFA B1 
Apresenta-se, por fim, um jornal trimestral, no qual os formandos do EFA B1 partilham trabalhos e 
informações de atividades desenvolvidas ao longo do ano, quer no curso, quer a nível do Estabelecimento 
Prisional. Contém, ainda, rubricas como receitas e passatempos. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6CM5x6ujE9uWDlHSUxUa3l1NnhIVjliREpNdjN6VXNLdnpF/view 
https://drive.google.com/file/d/0B6CM5x6ujE9uNUxlZmJtNVFndG9hR2l6YnhzZ0cxUXlSTEhz/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B6CM5x6ujE9ubmh1VFpnZWpfMmxwUFpBNDR0ZTJwLVoyN0dv/view?usp=sharing 

 
 

Equipa Pedagógica dos cursos EFA Escolar (nível Básico) 
AE Montijo a lecionar no EP do Montijo 

 
Cristina Guerreiro 

AE Montijo e coordenadora pedagógico no EP do Montijo 
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Sou professora de 1º Ciclo do Ensino Básico e 
durante 8 anos trabalhei na Educação e Formação 
de adultos (EFA B1), no estabelecimento prisional 
do Montijo.  
A faixa etária dos meus alunos variou entre os 18 e 
os 75 anos de idade. 
Tive alunos de diferentes etnias/culturas: 
portugueses, portugueses de etnia cigana, cabo-
verdianos, angolanos, um nigeriano, um guineense, 
camaronenses, um indiano, romenos e um inglês. 
Com estes homens dei os primeiros passos no 
contato com a leitura e a escrita, sendo que vários 
nem o nome sabiam escrever quando chegaram à 
escola do estabelecimento prisional. Alguns 
aprenderam a falar português comigo. 
Foi para mim gratificante quando o J aprendeu a 
escrever o nome completo, e me contou do orgulho 
que sentiu quando, chamado à Juíza, lhe mostrou 
que já sabia fazer o seu nome. Outra situação de 
orgulho e manifesta alegria do J foi quando foi tirar 
o cartão de cidadão e assinou o seu nome pela 
primeira vez. 
Como o J houve o C que na altura da entrega do 
Certificado de Habilitações de equivalência ao 1º 
Ciclo do Ensino Básico, dirigiu-se a mim, com 
tamanha alegria que dançava e sorria com os olhos. 
Parecia trazer o sol dentro dele, tal era a felicidade. 
E o orgulho expresso na face do N quando recebeu 
o seu certificado na presença da irmã. O N sentiu-
se novamente reconhecido pela família, de uma 
forma positiva, e, desde aí, apesar de não ser mais 
meu aluno, fazia questão de passar todos os dias 
pela minha sala para me cumprimentar  e lá 
seguiu o seu percurso escolar  EFA B2, EFA B3i. 
São estas pessoas que ficam para sempre na nossa 
lembrança e nos fazem esquecer os momentos 
mais difíceis que se vivem nos Estabelecimentos 
Prisionais. 
Quando começamos a lidar com estes homens 
todos os dias, passamos a ver neles os seres 
humanos que são, com as suas fraquezas, dores e 
tristezas, revoltas, mas também pequenos gestos 
de amizade e carinho quando sentem que são 
tratados com respeito. 
Costumo dizer que não me interessa o que eles 
fizeram, não estou ali para julgar, o julgamento já 
foi feito e estão a pagar a sua dívida à sociedade 
ficando retidos naquele edifício. O que interessa é 
dali para a frente, o que vão fazer quando saírem.  
 
Tenho por hábito dizer-lhes que o caminho que 

parece mais fácil não é necessariamente o melhor 
para nós e que quando saírem dali é que vai ser 
verdadeiramente difícil. Ao estarem novamente em 
contato com as pessoas e os ambientes que os 
levaram ali a tentação vai ser grande e é aí que têm 
de ser fortes e escolherem um caminho diferente 
para si próprios.  
Costumo apelar ao amor que sentem pela família (a 
maioria tem filhos) para desejarem um futuro 
melhor para eles e para os seus filhos ou pais. Mas, 
é uma tarefa árdua e um pouco inglória, pois uma 
grande maioria já tem ou teve familiares presos 
(pais, irmãos, filhos, primos ) ou a família os 
abandonou. Há aqueles que sentem que já nada 
têm a perder ou que não vale a pena lutar. 
É usual falar com eles como falaria com os meus 
filhos, afinal alguns deles até poderiam ser meus 
filhos, pela idade que têm. São homens que, pelo 
que me vão contando (sem eu pedir, em desabafo) 
do que foi as suas vidas, não é de admirar o 
caminho que seguiram. A falta de uma família 
estruturada, a pobreza, a ausência de valores de 
respeito pelo outro, levaram a uma vida que era 
aquela que a maioria conhecia. O avô já o fazia,  o 
pai já o fazia,  o irmão . Ou seja, quando a família 
mais próxima já tem contato com a criminalidade é 
muito fácil cair no mesmo. A criança aprende pelo 
exemplo que vê. Aqueles que no seu bairro viam 
outros com dinheiro para tudo o que queriam, 
dinheiro fácil, sem grande esforço de trabalho, e a 
falta de convicções fortes, caem no mesmo. E isso 
observa-se ali, a reincidência destes homens. 
Grande parte já esteve preso antes e por várias 
vezes. Começam a ser  destes edifícios 
de onde vão saindo sempre com mais 
aprendizagens negativas pois estão em contato 
com outros com crimes ainda mais elaborados. São 
homens doentes e com outras patologias 
associadas como o alcoolismo e a 
toxicodependência. São homens doentes  vindos 
de famílias doentes  
Acredito, por isso, que a Escola tem um papel 
essencial na mudança, pois tem o poder de 
preparar os reclusos para enfrentar os (enormes) 
desafios que se lhes colocam aquando da sua 
reinserção na sociedade e mercado de trabalho. 

 
 
 

Isabel Mata 
AE do Montijo e EP do Montijo 

Testemunho de professora do curso EFA B1 
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Desenvolvimento de uma UFCD de Inglês, inserida num projeto implementado pelo estabelecimento 
prisional de Lisboa e ministrada por docentes do Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna, no âmbito 
da parceria pedagógica estabelecida entre os dois estabelecimentos.  
 
O Projeto Educativo proposto pelo Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), que tem vindo a ser ministrado 
em parceria com o Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna, é constituído por um conjunto de ofertas 
formativas que abrangem cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), nível Básico, ações de 
Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL) e Unidades de Curta de Duração (UFCD) em língua 
estrangeira, Inglês.  
O curso de Inglês está integrado no Projeto de Acompanhamento de um grupo de reclusos 
toxicodependentes, Projeto U.A.R.T., a funcionar no contexto da ala G do mesmo estabelecimento prisional. 
Como estratégia de implementação, o projeto prevê a realização de um conjunto de atividades que são 
organizadas e implementadas de forma a permitir a cada um dos adultos visados desenvolver competências 
cognitivas, sociais e afetivas que, uma vez transpostas para contextos da sua vida diária, os ajude a 
prosseguir um novo projeto de vida.  
As sessões de Inglês estão inseridas num programa de atividades semanais de âmbito terapêutico, 
psicossocial, desportivo, criatividade e de lazer. Contudo, apesar de o curso de Inglês obedecer a uma 
organização estruturada e intencional, própria de um programa de Educação Formal, o nível de escolaridade 
dos formandos não se constitui como critério de seleção para a sua frequência, verificando-se um grau de 
aceitação e participação bastante elevado. 
O sucesso desta ação resulta, em larga medida, da motivação consistente que os formandos revelam para a 
sua realização, por isso uma das principais preocupações da formadora é ter sempre em conta a forma como 
estes adultos encaram as atividades propostas. Na prática existem dois fatores que nos parecem ser 
fundamentais para manter a motivação destes formandos em níveis de envolvimento capazes de ajudar 
cada recluso a atingir os objetivos propostos pelo próprio Projeto de Acompanhamento:  

 
 
 

Estabelecimento Prisional de Lisboa 
A. E. Marquesa de Alorna 
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1. Escolha das tarefas 
Estes adultos entram na sala de aula de Inglês com 
uma variedade de experiências de vida que a própria 
docente/formadora tenta aproveitar ligando-as a 
novos conteúdos de aprendizagem. No que respeita 
à programação das atividades desenvolvidas, a 
opinião dos formandos é sempre considerada, 
tentando assim manter o grau de motivação do 
grupo para participar nas sessões de formação.  
Por outro lado, há uma preocupação por parte da 
formadora em apresentar tarefas de natureza 
prática, que tenham um propósito claro, sejam 
relevantes e que se prendam com questões do 
quotidiano. A sua realização Implica também uma 
aplicação imediata dos conteúdos que estão a ser 
trabalhados, sendo por vezes necessário que cada 
formando saiba socorrer-se de conhecimentos e 
habilidades linguísticas entretanto adquiridos, quer 
por via da comunicação oral, quer escrita. 

  
2. O clima afetivo na sala de aula 
Estamos certos da importância do papel de todos os 
elementos envolvidos neste projeto. No caso da 
formadora tem sido determinante a sua capacidade 
para transformar estes contextos, tão específicos, 
em locais de aprendizagem motivadora e 
gratificante, criando no grupo um clima positivo, de 
confiança, favorável ao desenvolvimento da 
autoestima destes públicos. 
As expetativas dos formandos face à utilidade dos 
conhecimentos e competências adquiridos nesta 

UFCD é também um dos aspetos trabalhados no 
âmbito das sessões. Assim, verifica-se uma 
valorização do contributo desta aprendizagem numa 
perspetiva de ajuda para a reinserção na vida ativa, 
encarando-a como uma ferramenta para o futuro 
(Samuel).  
João referiu: quando entrei para o EPL não sabia 
nada de Inglês mas agora sei que cada vez mais o 
Inglês faz sentido para trabalhar e para uma possível 
emigração. 
Na opinião de Rui a disciplina de Inglês é muito 
positiva e importante para que nós, reclusos, 
estejamos mais bem preparados para o mercado de 
trabalho.  
Ao referirem-se à formadora de Inglês definiram-na 
como uma pessoa aberta, amigável, humana, 
respeitosa, aspetos que consideram essenciais para 
a criação de um ambiente inter-relacional positivo e 
favorável à aprendizagem.  
Louvo a oportunidade que a escola continua a dar de 
aprender Inglês dentro da prisão, referiram ainda 
alguns formandos, considerando a aprendizagem 
que aqui podem realizar uma oportunidade para 
repensar novas perspetivas de vida. 

 
 
 
 

Maria Fernanda Maia 
AE Marquesa de Alorna , formadora (EFA e PFOL) e coordenadora 

pedagógica no EP de Lisboa 
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UMA PROFESSORA NO EP DE SINTRA  
Mais um ano escolar decorrido com a rapidez característica da alegria e motivação que permitem que o 
tempo flua ao executar tarefas e atividades que não são meramente trabalho. 
Trabalhar num EP é de facto um contexto diferente do da escola no exterior. Apesar de uma sala de aula ser 
sempre uma sala de aula, com alunos ou formandos, esta começa a ser diferente quando não se podem abrir 
janelas, apesar do calor abafado da sala, logo no mês de setembro. 
No entanto, com o decorrer do tempo, as janelas deixam de chamar a atenção e à frente temos formandos, 
só formandos, todos iguais mas cada um com a sua especificidade e o seu modo de estar, a ser tidos em 
consideração se se quer levar o barco a bom porto. 
Não é difícil, é só preciso sentir o estado de espírito de cada um naquele momento, compreender, dar uma 
palavra amiga ou palavras duras, de acordo com a situação e deixar soprar o vento, que até nem entra na 
sala. Momentos de tensão? Há sim. Mas, também há muitas situações de dádiva, de partilha, de entreajuda, 
de compreensão mútua  O saldo é, sem dúvida, positivo. 
Quero continuar a tentar ajudar a traçar caminhos porque  verdade de um curso não está no que aí se 
aprende mas no que disso   Virgílio Ferreira. 
Se não os cumprirem, fica à responsabilidade de cada um. 
 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO LETIVO (2018/19) 
Ao longo do ano letivo foram dinamizadas diversas ações, que visaram a interação entre as pessoas e 
possibilitaram diferentes aprendizagens, contribuindo para a formação do indivíduo. Tais proporcionaram 
também aprendizagens, que favoreceram o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, que a 
escola per si tem dificuldade em desenvolver. 
Estas competências têm como base um conjunto de valores sociais e humanos, dos quais se destacam a 
igualdade de oportunidades, a solidariedade, a cooperação, a coesão social, a valorização das diferenças, a 
cidadania ativa e a democracia participativa. 
 
• "LGP para Todos" a Federação Portuguesa das Associações de Surdos desenvolveu uma ação de 

formação aberta a toda a comunidade local  funcionários, professores e formandos. Com esta iniciativa 
foi seu objetivo  o cidadão comum e as entidades públicas/privadas sobre os direitos das 
Pessoas Surdas e sobre a importância da Língua Gestual Portuguesa (LGP), promovendo uma maior 
consciencialização sobre a acessibilidade da Comunidade Surda a todas as entidades que têm um papel 
relevante na  e proporcionar o enriquecimento cultural e linguístico de toda a comunidade 
envolvente. 

 

Estabelecimento Prisional de Sintra 

Básico Escolar: 

EFA B1 

EFA B2 

EFA B3 

A. E. D. Carlos I 
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• O PEP  Programa de Educação pela Paz  desenvolveu um curso (10 sessões) com um grupo de 
formandos. 

 
• Direitos e Deveres dos Consumidores / Educação Financeira: Gestão do Orçamento  

Estas ações foram dinamizadas pelo Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, da Câmara 
Municipal de Sintra, no âmbito da defesa do consumidor. Nas sessões sobre Direitos e Deveres dos 
Consumidores, para além dos direitos e deveres legalmente definidos, foram igualmente abordados 
temas como: o consumismo e o consumerismo; consumo responsável; quem é o Consumidor; garantias; 
etc.  As sessões de Educação Financeira: Gestão do Orçamento abordaram as seguintes temáticas: como 
e porque se deve elaborar o orçamento; como aumentar os rendimentos e diminuir as despesas; 
objetivos da poupança e importância do mealheiro; as semanadas e/ou mesadas (como geri-las); entre 
outros 
 

• O Encanto do Conto e As Lendas de Sintra e os Ratos de Biblioteca 
No âmbito da Animação do Livro e da Leitura, a Divisão de Educação e Juventude da Câmara Municipal de 
Sintra, promoveu em colaboração com o AE D. Carlos I O Encanto do Conto, As Lendas de Sintra e os Ratos 
de Biblioteca.   
O Encanto do Conto foi dinamizado pela contadora de histórias Elsa Serra. 
 
 

• As Lendas de Sintra e os Ratos de Biblioteca, da responsabilidade de Miguel Boim:  Caminheiro de 
. 

  
• A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) desenvolveu sessões informativas a todos os 

formandos do Centro Escolar do EP de Sintra, a saber: 
- Evolução e serviços disponíveis 
- Direito das Vítimas  O que falamos? 
- Igualdade entre mulheres e homens 
- Violência  definição e formas 
- Relacionamentos Saudáveis vs Violência nas relações interpessoais 
- Violência Doméstica  definição 

 
• Palestra  de  

Na sociedade  atual, em que várias são as situações que põem à prova o individuo como ser social, é de 
extrema importância saber gerir emoções e a autoestima, ter confiança e estar atento a 
comportamentos, a fragilidades  emocionais decorrentes de vivências, a formas de encarar 
situações/problemas e alterações psicológicas associadas. 
Dr.ª Constança Azevedo, que já orientou várias ações de formação relacionadas com este tema, 
disponibilizou-se a vir ao EP, dia 7 de maio, para uma palestra que teve como âmbito perceber a matriz 
das emoções e por objetivos identificar padrões emocionais e desenvolver mecanismos de gestão e 
autocontolo. 
Destinou-se a todos os alunos do Centro Escolar do Estabelecimento Prisional de Sintra. 
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• Como fazer um trabalho escolar 
No dia 3 de abril de 2019, o Professor bibliotecário do AE Leal da Câmara, Carlos Pinheiro (Rio de Mouro  
Sintra), fez uma palestra no auditório do centro escolar do Estabelecimento Prisional de Sintra, dirigida a 
todos os alunos da escola sobre  realizar um trabalho  cujos objetivos foram: 
- Compreender a importância dos trabalhos escritos no percurso escolar dos alunos. 
- Conhecer as principais etapas na realização de um trabalho escrito. 
- Conhecer a estrutura formal de um trabalho e formas de apresentação do mesmo. 
 
 

• Curso de hotelaria e restauração / adaptado do curso piloto do Projeto Europeu  Cooking for Freedom, 
Projeto de Reinserção Social pela Empregabilidade:  
Atualmente, o turismo é um dos setores de atividade mais dinâmicos, mais relevantes e com maior 
potencial de crescimento no contexto da economia portuguesa, assegurando muitos empregos e várias 
oportunidades de negócio. 
Esta oferta de formação, a um pequeno grupo de reclusos-formandos em regime de voluntariado, 
organizada pela CONFIAR com a colaboração do AE D. Carlos I, teve como objetivo qualificar e preparar 
este grupo de reclusos, para o acesso ao mercado de trabalho na área do turismo, hotelaria e restauração. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luísa Gonçalves 
AE D. Carlos I e coordenadora pedagógica no EP de Sintra 
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Com mais de 20 anos de existência, a Escola do EP do Linhó tem hoje uma posição consolidada e de 
reconhecimento junto da população reclusa. 
 
Este objetivo é conseguido, a nosso ver, pelo sentimento de pertença que esta população vai sentindo na 
mais-valia de retomar e prosseguir os estudos em meio prisional. 
 
Como a Coordenadora do Ensino Secundário Recorrente refere, na sua publicação, as atividades 
desenvolvidas, de forma transversal, revitalizam conteúdos programáticos e deslocam o foco para uma 
lógica do trabalhar Com e Não para o aluno/formando, potenciando, assim, o sentimento de pertença, a 
autonomia e o sentido crítico... Enfim, a ressocialização psicossocial do sujeito! 
 
Este ano, ultrapassámos uma nova barreira, trazendo alunos do 12.º ano do Agrupamento de Escolas Ibn 
Mucana à Escola do EP Linhó. Com este propósito, partilha de experiências e divulgação de boas práticas, 
sentimos que quebrámos estereótipos, retirámos a culpa e injetámos a responsabilidade, para que uns e 
outros percebam que somos TODOS cidadãos, plenos de direitos e de deveres e que a privação da liberdade 
é a aplicação de uma sanção a um comportamento e não a um sujeito. 
É nisto que acreditamos... É para isto que trabalhamos! 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Rui Campos Coelho 
Técnico Superior de Reeducação e Coordenador da Escola do EP do Linhó 

Estabelecimento Prisional do Linhó 
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Durante o ano letivo de 2018/19, os formandos do EP do Linhó, orientados pela Equipa Pedagógica dos 
diversos cursos existentes, nomeadamente 1º, 2º e 3º Ciclos, realizaram trabalhos diversificados, no âmbito 
dos Temas de Vida dos cursos EFA. Tais trabalhos foram expostos num mural, nas salas de aula de cada 
curso e alguns, ainda, na Escola-sede do AE de Alcabideche. 
 
Curso EFA B1  Tema de Vida:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso EFA B2  Tema de Vida:  de datas significativas e dinamização dos espaços da  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferência Empreendedorismo através da , que contou com os seguintes convidados: Richie 
Campbell, Plutónio e o manager Ben e ainda um workshop de Batucada, com a Nice Groove. 
 
 
 
 

A. E. de Alcabideche  
Estabelecimento Prisional do Linhó  



22 

jul/ago’19 

03 
Curso EFA B3A  Tema de Vida:  Direitos  
O livro é algo mágico que nos acompanha, à sombra da figueira, no jardim, ou aqui ou ali  O livro é libertador 
e ler é um direito! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso EFA B3B  Tema de Vida:  nossa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por fim, foi ainda lançado um repto para terminar o Poema, escrito por um formando: 
Vais desistir? 
Quando? 
Aonde? 
Depois de  
Porquê deitar a toalha  
Quanto esforço em vão 
No chão só te vão pisar  
No chão muitos querem que a minha cara esteja pra lá olhar. 
No chão, até quando os meus sonhos, vou deixar os outros enterrar. 
Se até o pó se ergue. 
Porquê tu não  
  

Fátima Morais 
AE de Alcabideche e coordenadora pedagógica no EP do Linhó 
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A publicação deste artigo na Newsletter da APEnP pretende ser um meio de divulgação de ideias, trabalhos e 
notícias da comunidade educativa do Ensino Recorrente de nível Secundário no EP do Linhó, a cargo da 
Equipa Pedagógica do AE Ibn Mucana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo dos últimos 5 anos, foram desenvolvidas atividades diversas (Jogos Matemáticos, Conferências, 
Palestras, Torneios desportivos, Concursos, entre outras), que aproximaram esta comunidade educativa à 
restante comunidade local/regional. 
 
 

A. E. de Ibn Mucana  
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Tais atividades têm sido apresentadas à comunidade numa data específica, designada por Semana Cultural, 
tendo a sua comemoração lugar na última semana de abril de cada ano letivo. 
Ao longo do ano letivo são trabalhadas competências, no âmbito do SABER SER, SABER ESTAR e SABER 
FAZER, tendo os professores a preocupação de motivar os alunos para uma cidadania ativa e participada, 
perspetivando, desde logo, o seu processo de reinserção social. Assim, as atividades desenvolvidas resultam 
do empenho, por parte de toda a comunidade educativa, e do interesse manifestado em continuar com a sua 
realização, no futuro, aproximando o meio educativo prisional à comunidade local/regional. 
No ano letivo 2018/19, a turma do 12º Ano, no âmbito da disciplina de Geografia C, abraçou um desafio  o 
de integrar um projeto pioneiro a nível nacional, realizado num estabelecimento prisional, e designado  
Propomos! Cidadania e Inovação na Educação . Tal resultou de uma parceria entre o Instituto de 
Geografia e Ordenamento do Território (IGOT), a Câmara Municipal de Cascais e o Agrupamento de Escolas 
Ibn Mucana. Os alunos envolvidos escolheram trabalhar o tema Pure Nature Work  relacionado com a 
redução de resíduos e o desperdício alimentar produzido na cozinha do Estabelecimento Prisional. 
 
Posteriormente, este projeto participou num concurso a nível nacional e municipal, tendo alcançado o 2º 
lugar no concurso municipal. 
Tendo em conta a sua relevância em termos de aprendizagem e de produção/desenvolvimento de 
conhecimento, não só para os alunos em reclusão, como para todas as pessoas que nele participaram, 
espera-se que a Direção do EP do Linhó lhe dê continuidade. 
  
Na disciplina de Português, os alunos  no mundo da  e homenagearam alguns dos 
autores em estudo, nomeadamente Gil Vicente, Fernando Pessoa e Saramago, através da escrita e da arte, 
como é visível nas imagens.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

Fernanda Duarte 
AE Ibn Mucana e coordenadora pedagógica do ensino recorrente no EP Linhó 

 
Teresa Machado 

AE Ibn Mucana a lecionar no EP do Linhó 
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A escrita como fator de promoção da cidadania e 
construção de autoconhecimento  o caso do 
Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo1  
 

A escrita funciona, em contexto prisional, como o 
meio privilegiado de comunicação com o exterior e 
mesmo entre pares. A capacidade comunicativa 
existe e, como tal, a mensagem chega ao seu 
destinatário. Pode, todavia, ser aprimorada pela 
formação, nomeadamente pela prática contínua das 
fases da escrita (planificação, textualização, revisão) 
e pelo recurso a modelos.  
Emília Amor (2001: 110) sintetiza os modelos 
processuais da escrita, que têm em comum os 
pressupostos de a escrita funcionar, por um lado, 
como uma  de resolução de  e, 
por outro, como uma  orientada para um 
fim  isto é, tem um alvo e uma intenção  a 
desenvolver de modo .  
É do conhecimento geral que é a competência mais 
difícil de adquirir, por estar, na verdade, dependente 
das outras competências, o que faz com que seja  e 
deve continuar a ser  uma área de intervenção 
prioritária e atenta na educação em contexto 
prisional. Note-se que grande parte dos formandos 
não tem esta competência desenvolvida, em parte, 
pela deficiente escolaridade primária, que se revela 
como uma limitação da autoconfiança em conseguir 
exprimir o que pensa com correção.  
Nesse sentido, a formação, quer no caso da área de 
Linguagem e Comunicação (Nível Básico B1, B2, 
B3), quer no caso da área de Cultura, Língua e 
Comunicação (Nível Secundário), no Estabelecimento 
Prisional de Angra do Heroísmo (EPAH), tem 
privilegiado a produção de textos de cariz funcional e 
adequados à realidade e necessidades da maioria 
dos formandos. Recorrendo ao Referencial Geral de 
Formação, neste caso do B3 (equivalente ao 9.º ano), 
a escrita tem por finalidade  textos 
informativos, reflexivos e .  
Assim, a título de exemplo, entre os tipos de texto 
deste ano letivo, foram estudados e praticados a 
convocatória e a ata, obrigatórias por exemplo nas 
irmandades do Espírito Santo em todos os Açores; o 
resumo, feito a partir de lendas das ilhas de onde os 
formandos são naturais; a reclamação, usando para 
o efeito folhas de livro de reclamações para treinar 
aspetos práticos como a força e o tipo de caneta a 
usar; o requerimento, necessário para o contexto em 
si; entre outros.  
Destacaria, ainda, outros textos que tiveram 
existência para além do espaço de aula, como sejam 
o texto expositivo e a carta informal. O primeiro 
desenvolveu-se subordinado ao tema  e, 
tematicamente, os formandos ensinaram a fazer 
algo que sabiam, refletindo previamente sobre a  
melhor forma de o ensinar a outrem. Como 
resultado, alguns dos trabalhos foram publicados no 

Jornal Escolar , que se inclui no projeto 
Educação para os Novo Media da Escola Secundária 
Jerónimo Emiliano de Andrade de Angra do 
Heroísmo (ESJEA), instituição parceira na formação 
da população do EPAH.  
O facto de as produções escritas terem uma 
finalidade exterior à sala de aula é um fator 
motivador bastante forte, o que leva a que os 
formandos se empenhem nas atividades e na 
participação em certas ações, o que aconteceu, por 
exemplo, com o concurso de escrita criativa inter-
prisões  volta do correio, a tua  promovido 
pela Direção-Geral da Reinserção e Serviços 
Prisionais (DGRSP), do Ministério da Justiça, e pela 
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 
Bibliotecas (DGLAB), do Ministério da Cultura. O 
concurso teve como ponto de partida o livro  
Viver Aqui Neste Papel Descripto: Cartas de guerra 
(Publicações Dom Quixote; 2005) de António Lobo 
Antunes, que reúne as cartas trocadas pelo escritor 
com a sua primeira mulher, Maria José Xavier da 
Fonseca e Costa, organizado pelas filhas Maria José 
Lobo Antunes e Joana Lobo Antunes, e o filme de Ivo 
M. Ferreira Cartas da Guerra (2016).  
Além da produção da carta em si, a participação 
neste concurso permitiu, inclusive, trabalhar a 
organização correta da morada no envelope, 
distinção necessária entre Portugal, Canadá e 
Estados Unidos da América, pelas diferenças de 
organização e de elementos. Note-se que é um dado 
importante face à existência de formandos 
repatriados e pelo facto de praticamente todo o 
açoriano ter familiares emigrantes nestes países. A 
participação no concurso possibilitou também o 
desenvolvimento de competências digitais, nem 
sempre dominadas por todos. Acresce ainda o facto 
de este trabalho contínuo possibilitar o aumento de 
autoconfiança na expressão das suas ideias, seja em 
contexto informal, seja formal.  
Um outro concurso no qual a comunidade escolar do 
EPAH tem vindo a participar é  Ética na Vida e no 

 levado a cabo pelo Plano Nacional da Ética 
no Desporto, este ano na VII edição. É um concurso 
que traz a vantagem de aproximar desporto e escrita 
e motivar a reflexão sobre o que é jogar em equipa, 
com ética, com valores. Estes aspetos proporcionam 
a autorreflexão e motivam a mudança de 
comportamentos. É uma atividade promovida em 
contexto formativo, mas também há formandos que 
participam voluntariamente, sinal do seu interesse 
pelo tema e pela oportunidade. Nesta edição deste 
ano, foram atribuídos o 2.º e 3.º lugares ao EPAH. Na 
III edição, em 2015, o 3.º lugar já havia sido atribuído 
a um formando do EP de Angra do Heroísmo. 

E. S. Jerónimo Emiliano de Andrade 
Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo 
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Sendo um  complexo de construção do  (Amor, 2001: 112), a escrita também é um 
processo de conhecimento de si mesmo, o que faz com cada formando se conheça melhor no final de cada 
texto que produz, relê e revê: conhece melhor o seu pensamento, as suas ideias, os seus pontos de vista e 
como os pode apresentar de forma mais eficaz e coerente.  
Isso verifica-se especialmente nos textos de opinião, que na maior parte dos casos parte de alguma 
atividade desenvolvida em aula, como a visualização de filmes relacionados com os conteúdos de cada 
unidade de competência. A resolução de um guião de visionamento, a produção de uma apreciação crítica ou 
de um texto de opinião conduzem os formandos numa reflexão individual sobre o tema em si e a sua 
perspetiva sobre o mesmo, promovendo, portanto, o pensamento crítico. Exemplo disso são os textos de 
opinião e as apreciações críticas de filmes elaboradas pelos formandos dos cursos, algumas delas publicadas 
posteriormente no Jornal Escolar , o que faz com que haja uma valorização dos trabalhos e dos 
formandos e um aumento da autoconfiança na escrita.  
O uso desta competência como forma de expressão pessoal acontece, nomeadamente, quando se dá 
oportunidade à escrita recreativa e extensiva, que permite que os formandos criem textos, em poesia ou 
prosa, espelhos de si mesmos, onde se vê a evolução dos seus dons e uma atenção ao mundo que os rodeia.  
A abertura de horizontes ocorre, ainda, através do contacto com pessoas externas às equipas de 
formadores. Nesse sentido, o contacto com elementos exteriores contribui para desinibição e criação de 
hipóteses de conhecimentos exteriores ao mundo prisional. Para esse efeito, são particularmente 
importantes as parcerias que têm vindo a ser criadas nos últimos anos. Em muitas das ações, a escrita está 
presente como prolongamento das ações desenvolvidas. 
Uma das parcerias mais longas é com o Museu de Angra do Heroísmo, cujo serviço educativo  duplamente 
premiado pela Associação Portuguesa de Museologia  sempre se mostrou disponível para acolher os 
nossos formandos e realizar visitas guiadas, entre outras atividades, à exposição permanente e às 
temporárias.  
 
1- Agradeço à professora Ana Santos, coordenadora dos Cursos Reativar da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade (Angra do Heroísmo), 
as sugestões e os esclarecimentos prestados.  
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Esta colaboração tem permitido a consolidação de 
conteúdos e conceitos-chave das unidades das 
diferentes áreas de ensino e formação de adultos, 
designadamente de Cultura, Língua e Comunicação 
(CLC), Sociedade, Tecnologia e Ciência (STC) ou 
Cidadania e Profissionalidade (CP). O mesmo já 
aconteceu com o Centro de Ciência de Angra do 
Heroísmo, no qual os formandos realizaram 
experiências de acordo com conteúdos abordados 
em STC. Em ambos os casos, a escrita concretizou-
se na produção de relatórios de visitas de estudo, de 
textos de opinião ou de cartas formais de 
agradecimento às instituições pelo acolhimento e 
informação prestada.  
A parceria com entidades externas, que se deslocam 
ao estabelecimento prisional, é frequente e um 
exemplo desses é o centro Europe Direct  Açores, 
que tem estado presente anualmente no EPAH. O 
convite tem sido feito pelo Clube da Europa da 
Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, na 
pessoa do formador de CP, Nuno Azevedo. 
Aproveitando a existência do centro Europe Direct 
ser em Angra do Heroísmo e de os Açores serem 
uma zona ultraperiférica da União Europeia, estes 
encontros e palestras são formas de alertar para a 
presença da UE na região, que beneficia de vários 
apoios. A continuidade desta ação tem deixado a sua 
marca nos formandos, por exemplo, no número de 
reclusos que votaram nas eleições europeias. As 
atividades de escrita assemelham-se às já referidas, 
destacando-se os textos de opinião e os relatórios, 
como meio de opinião e avaliação da atividade.  
Sessão  para  no EPAH, por Madalena 
Ávila, no festival Smog Poesia 
Existem atividades cujo resultado é uma atividade 
conjunta de escrita, como o cadavre-exquis que 
consta no n.º 12 do Jornal Escolar , 
que resultou da sessão de poesia levada a cabo por 
Madalena Ávila no EP, integrada no festival Smog 
Poesia 2019, promovido pelo Instituto Açoriano da 
Cultura. Nesta área de atuação, também Filipe Lopes 
já nos beneficiou com o projeto A Poesia não tem 

grades, que merece todo o apoio da parte das 
instituições pela validade e coerência do mesmo. 
Um caso especial que merece citação não pela 
atividade de escrita em si, mas pelo impacto social 
que teve, foi o filme que os formandos da turma de 
secundário prepararam para a apresentação do livro 
Meridiano 28 de Joel Neto, escritor terceirense, que 
vive na freguesia onde se situa o EP. A apresentação 
deste livro decorreu em junho de 2018, no Centro 
Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, e 
fez o encerramento das apresentações a nível 
nacional. A cada escola da ilha foram atribuídos dois 
capítulos da obra, sobre os quais deveriam preparar 
atividades.  
 Face ao contexto dos formandos e ao seu 
conhecimento sobre o Faial, a turma preparou um 
pequeno filme com imagens de época e atuais da 
ilha. A leitura e análise do capítulo escolhido permitiu 
a síntese da informação, a seleção dos espaços a 
abordar e a banda sonora a usar no filme. A 
produção de vídeo recorreu a um software 
específico, o que possibilitou o desenvolvimento de 
competências digitais diferentes das normalmente 
trabalhadas. Esta atividade trouxe mais segurança à 
maioria dos formandos, facultou o contacto com o 
escritor e a agenda de um futuro encontro com a 
população reclusa, ainda não realizado. Além disso, o 
autor ofereceu um exemplar do livro à biblioteca do 
EP e a editora enviou um certificado de participação 
nesta gigantesca atividade.   
Em suma, a escrita é, sem dúvida, uma ferramenta 
que promove a autoconfiança dos formandos, ao 
mesmo tempo que melhora o seu domínio da língua 
e funciona como uma forma de melhor refletir sobre 
si mesmos e o mundo que os rodeia. É, na verdade, 
mais abrangente e enriquecedora quando existe 
exteriormente ao estabelecimento prisional, seja 
pela publicação dos textos num jornal, seja por 
aqueles que de fora vêm ao EP e enriquecem os 
formandos  e se enriquecem  pela experiência de 
encontro com quem está disponível para aprender e 
para partilhar a sua experiência e saber.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Mesquita Severino 
ES Jerónimo Emiliano de Andrade e formador de LC e CLC no 

Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo 
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Vantagens e desvantagens na perspetiva dos formandos  
Alguns dos formandos que concluíram o B3 (equivalência ao 9.º ano) e Secundário, nos Cursos Reativar 
(equivalente ao EFA), no Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, foram questionados sobre a 
importância  pessoal e profissional  de atingirem este objetivo, que ocupou dois anos de formação. 
Também foram questionados sobre as vantagens de desvantagens da mesma. O que se apresenta de 
seguida resulta da análise sucinta dos dados recolhidos.  
Os formandos concentram a importância da formação, a nível profissional, na melhoria de acesso a mais 
possibilidades na  futura,  hoje em dia a escolaridade é muito importante para 
arranjar um trabalho, seja ele qual . Alguns apresentam mesmo objetivos específicos, como tirar a carta 
de marinheiro.  
A nível pessoal, a formação é referida pela maioria como  das melhores maneiras de ocupar o  e 

 a [minha] cultura, leitura e .  
Sobre as vantagens da formação bienal, os formandos mencionam a possibilidade de recordar o que já 
tinham esquecido, aprender muitas coisas novas, melhorar a sua compreensão leitora e de análise do 
mundo, atingir  que desejava  ou conhecer pessoas novas, nomeadamente os formadores.  
As desvantagens estão relacionadas com as condições das turmas (demasiado grandes, o que tem como 
consequência o barulho e a confusão, uma vez que as salas são pequenas), com o facto de o material 
informático ser considerado obsoleto e insuficiente para o número de formandos por turma ou com o 
conflito com outras atividades levadas a cabo pelo EP:  ter muito tempo para praticar . 
Assim, de forma global, a importância da formação em contexto prisional é reconhecida como um passo na 
melhoria das condições profissionais, bem como uma forma útil de ocupar o tempo de reclusão. As 
dificuldades prendem-se maioritariamente com as condições materiais. 
De seguida, apresenta-se um testemunho por cada nível de formação (3º CEB e Ensino Secundário), 
autorizados pelos respetivos formandos, para publicação. 
 

Importância da formação em contexto prisional 
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Testemunhos 
 
Qual a importância  pessoal e profissional  de concluir o 9.º ano? 
Acabar o 9.º ano enquanto cumpria pena foi, para mim, muito importante. Ajudou-me imenso no meu 
percurso prisional. Na minha opinião, é a melhor ocupação que se pode ter dentro de um estabelecimento 
prisional.  
A nível profissional, tenho a certeza de que será uma mais-valia para o meu futuro.  

 
Três vantagens de ter frequentado a escola nestes dois anos: 
Ocupei o meu tempo de forma útil 
Interagi com os meus colegas 
Adquiri conhecimentos novos em áreas que desconhecia 
 
Três desvantagens de ter frequentado a escola nestes dois anos:  
Na minha opinião, não há desvantagens em estudar, antes pelo contrário. Poderia era haver mais 
investimento em material escolar, que é muito pouco, e o que há está um pouco desgastado.  

Emanuel Pereira 
 
 
Qual a importância  pessoal e profissional  de concluir o 12.º ano? 
Pessoalmente, a escola ao longo destes dois anos permitiu-me despender o meu tempo de forma útil visto 
estar inserido neste contexto. Sinto que, de certo modo, consegui crescer enquanto pessoa e culturalmente, 
tendo eu aprendido vários conteúdos da vida quotidiana. A nível profissional, penos que o facto de ter 
concluído o 12.º ano me trará novas saídas profissionais, nomeadamente dentro da área da eletricidade, pois 
pretendo prosseguir e desenvolver novos conhecimentos nas energias renováveis. Posto isto, se tivesse de 
escolher uma palavra para definir estes dois anos de tudo seria  dado que nem sempre foi 
fácil. Todavia, consegui terminar com aproveitamento e sinto-me realizado e feliz por o ter conseguido, 
apesar de algumas dificuldades iniciais.  
 
Três vantagens de ter frequentado a escola nestes dois anos: 
Melhorei/desenvolvi a escrita 
Desenvolvi outras competências digitais 
Ocupei o meu tempo 
  
Três desvantagens de ter frequentado a escola nestes dois anos:  
Penso não ter desvantagens a apontar 

Flávio Silveira 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Mesquita Severino 
ES Jerónimo Emiliano de Andrade e formador de LC e CLC no EP de Angra do Heroísmo 
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A VOZ 
 
Nesta Newsletter o destaque vai para o Boletim do Estabelecimento Prisional do Funchal, A VOZ, sobretudo 
da oferta formativa que nos dá conta da instituição, designadamente da panóplia de programas de educação 
formal e não formal dirigidos à sua população, compondo uma perspetiva bastante enriquecedora do que se 
deseja em termos de competências essenciais necessárias para a empregabilidade, realização pessoal e 
saúde, cidadania ativa e responsável, e inclusão social. 
Desde já agradecendo ao Dr. José Armando Teixeira Coutinho Pereira, Adjunto para o Tratamento 
Penitenciário e Serviço de Saúde, o facto de no-lo ter feito chegar ao conhecimento, vivamente 
aconselhamos a sua leitura! 
 
Inteiramente merecedor do nosso elogio, aconselha-se vivamente a sua leitura! 
  
Para ler o boletim clique aqui. 
 

 
 
 

Boletim A VOZ 
Estabelecimento Prisional do Funchal 

 

Estabelecimento Prisional do Funchal 

https://drive.google.com/open?id=1VV4lMrebpKEO_5EiLUtHQ1iVUqMAqqbL
https://drive.google.com/open?id=1VV4lMrebpKEO_5EiLUtHQ1iVUqMAqqbL
https://drive.google.com/open?id=1VV4lMrebpKEO_5EiLUtHQ1iVUqMAqqbL
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Festa final de encerramento do ano letivo 18/19 
 

No âmbito das atividades letivas, decorreu, no dia 11 de julho, a festa de encerramento do ano letivo 
2018/2019, no Estabelecimento Prisional de Lamego, e que foi subordinada ao tema  . 
Esta festa, que foi organizada pela equipa pedagógica dos cursos de educação e formação em coordenação 
com o Estabelecimento Prisional de Lamego, contou com vários momentos musicais, declamação de poesia 
e peças de teatro interpretadas pelos formandos, bem como com a visualização de um vídeo, o qual resume 
as atividades/trabalhos desenvolvidos ao longo deste ano letivo. A esta tarde de alegria e partilha, juntaram-
se a  LaTuna - Tuna Académica da Escola Secundária de Latino Coelho, Lamego e um grupo de Concertinas. 
Foram várias as entidades locais que marcaram presença nesta festa, reforçando, desta forma, o momento 
festivo que estávamos a viver e a importância deste para a comunidade reclusa. 
No final, foi proporcionada a todos uma mostra gastronómica de produtos regionais lamecenses oferecidos 
por empresas locais que se associaram a este evento, a saber: Pastelaria   Pastelaria Scala, 
Pastelaria Senhora dos Remédios, Pastelaria  Padaria Rina, Padaria Padoce, Real Gastronomia, 
Restaurante   Beira Lamego, Fumeiros Porfírios, Horácio Fumeiros, Freitas Cash & Carry, Queijos 
Paiva e Supermercado  E.Leclerc.  
A todas estas empresas, em nome dos reclusos e da direção do Estabelecimento Prisional, bem como do 
Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego, o nosso agradecimento 

Nuno Ribeiro 
AE de Latino Coelho, Lamego e coordenador pedagógico no EP de Lamego 

E. S. Latino Coelho, Lamego 
Estabelecimento Prisional de Lamego 
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