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The Times They Are 
A-Changin’

Car@s entusiastas e
interessad@s na Educação 
nas Prisões,

Serve a presente situação 
pandémica, que a todos 
nos preocupa sobremanei-
ra, de mote a uma reflexão 
que aqui gostaria de parti-
lhar convosco.
Um conjunto de iniciativas 
visando contribuir para que 
a Educação nas Prisões 
(EnP) não perca tempo útil 
e arrepie caminho por entre 
o atual contexto sanitário, 
adaptando-se a tempos de 
contingência, também nos 
sistemas prisionais, um 
pouco por toda a Europa, 
vêm sendo promovidas 
pela European Prison 
Education Association 
(EPEA), organização à qual 
a APEnP é membro afiliado, 
e nas quais tem colaborado 
ativamente.
Para o efeito têm sido 
recolhidos testemunhos de 
professores e formadores 
(ver em: www.epea.org), dan-
do-nos conta de transfor-
mações/adaptações ocor-
ridas no presente tempo 
da Educação em contexto 
prisional (infelizmente, uma 
vez mais, esquecida por 
entre outros contextos e 
modalidades no nosso país 
– deixarei esta discussão 
para um outro tempo), 
clamando por sugestões, 
ideias, propostas, que 
demandam respostas, de 
modo a que em prisões 
(baixas) não sejamos um 
tempo atado.
Continuando. Têm vindo a 
ser promovidas ações que 
se têm revelado de valor 
acrescentado num tempo 
de incertezas, permitindo 
a partilha de materiais 
de ensino, estratégias e 
atividades por entre pro-
fissionais da educação de 
diversos países e sistemas 
penitenciários.
Igualmente têm sido orga-
nizados webinars, que têm 
contado com um número 
considerável de professo-
res/formadores, relatando 

as suas experiências 
sobre o Ensino nas (suas) 
Prisões neste tempo (o 
próximo webinar decorrerá 
5ª feira, 16 de abril | 19H00 
– 20H00, hora de Lisboa, e 
será subordinado ao tema: 
Distance Education in Prison 
Education: Technique and 
Pedagogy – what’s possible? 
– participação aberta a 
todos os interessados, 
www.epea.org).
Estamos cientes que os 
tempos atuais (e futuros), 
não se afiguram de fácil 
lide, nomeadamente no que 
à EnP concerne. No entanto, 
e por maior que seja a 
ameaça epidémica, que, 
inclusive, já nos obrigou a 
adiar o nosso Congresso 
Nacional, mas que não nos 
fará nunca desistir dos nos-
sos discentes nos EPs! Com 
efeito, e independentemente 
do contexto atual, exemplos 
de boas práticas em vários 
Estados europeus vêm sen-
do revelados, aproveitando 
para, igualmente, destacar 
alguns em Portugal, os 
quais, tal como o vírus que 
nos atormenta, bradam 
por disseminação (refiro, 
entre outros, o (excelente) 
trabalho de colaboração dos 
EPs de Aveiro e de Pinheiro 
da Cruz com as respetivas 
Escolas Associadas).
Num tempo de confina-
mento, tenhamos presente 
uma premissa sabiamente 
repetida, vezes sem conta, 
pelos representantes do 
nosso país: ‘Ninguém pode 
ficar para trás’. Permitam-
-me, pois, aduzir a um tal 
desígnio os nossos alunos/
formandos nos Estabeleci-
mentos Prisionais, para os 
quais urge, de igual modo, 
colocar em prática medidas 
excecionais face a um tem-
po, também ele, excecional, 
de forma a evitarmos ter 
de passar os próximos 
tempos em busca do tempo 
perdido.

presidente@apenp.pt 

José Pinto
Presidente da APEnP

Mensagem do Presidente
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Recentemente Portugal 
foi galardoado com um 
Prémio Europeu da Edu-
cação (International Day 
of Education in Prison 
2019), que a todos os 
Portugueses, em geral, 
e aos profissionais da 
educação, em particular, 
encheu de orgulho. Este 
prémio foi consegui-
do, precisamente, por 
formandos de um Esta-
belecimento Prisional 
– em (mais) um bom 
exemplo de um trabalho 
de base desenvolvido no 
seio de uma comuni-
dade educativa (EP do 
Montijo).
Tenhamos, pois, presen-
te que, de facto, The Ti-
mes They Are A-Changin’, 
para que, em tempos 
de mudança, possam 
tão nobéis palavras 
conduzir os atores da 
comunidade educativa 
prisional rumo a um 
propósito comum. Des-
tarte, no que aos nossos 
homens e mulheres em 
situação de reclusão 
diz respeito, agora é 
o tempo de todos, em 
conjunto, enfrentarmos 
o desafio que temos 
pela frente, porquanto 
é possível continuar-
mos a ganhar o futuro 
da Educação em meio 
prisional, por via de 
estratégias específicas 
e adaptáveis ao atual 
contexto, sobretudo que 
nos permitam começar 
por vencer a batalha 
do presente (ver, mais 
adiante, contributos da 
APEnP em carta aberta 
dirigida aos Ministros 
da Justiça e Educação).
Por isso, e por favor, não 
percamos mais tempo.

Mantenham-se seguros 
e saudáveis. Seguimos 
juntos!

http://www.epea.org
http://www.epea.org
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Editorial

Representante Regional da Grande 
Lisboa e Ilhas

Cristina Guerreiro 

A preparação e publicação desta 
newsletter coincidiu com o 
isolamento imposto pelo novo 
Coronavírus (SARS CoV-2), que 
obrigou à suspensão das ativi-
dades letivas nas escolas e nos 
Estabelecimentos Prisionais.
O meu primeiro pensamento foi 
que não seria possível conse-
guir articular com os colegas da 
região, num momento de tantas 
preocupações relativamente à 
adaptação ao teletrabalho, à 
responsabilidade no acompanha-
mento dos filhos e das famílias, 
tudo isto agravado pelas naturais 
angústias inerentes ao momento 
que atravessamos. 
Feito o contacto com os envolvi-
dos neste processo e recorrendo 
a todos os colegas e amigos 
que achei que me podiam ajudar 
nesta tarefa, acabei por receber 
alguns artigos e decidiu-se não 
adiar a publicação desta News-
letter. Afinal, no meio de tudo o 

que se está a passar, ainda há 
quem, apesar das dificuldades, 
consiga alguma disponibilidade 
para colaborar com um pedido de 
trabalho acrescido. Um grande 
agradecimento a todos. 
Hoje, os professores que tra-
balham em contexto prisional, 
estão do outro lado… um lado 
que pensávamos conhecer: um 
isolamento transformado numa 
quase “reclusão”. É uma reclu-
são voluntária, sim, mas é-nos 
imposta como a única possibili-
dade que temos de ganhar esta 
batalha pela vida. Uma pena a 
cumprir, que não tem dia marca-
do para terminar…
E eu, professora a trabalhar 
num estabelecimento prisional, 
que achava saber o que dói a 
privação da liberdade, consigo 
neste momento perceber que, 
afinal, não sabia nada, e só agora 
compreendo a angústia que se 
sente por não podermos abraçar 

familiares e amigos. Ouvi tantas 
vezes estas palavras dos meus 
alunos…
Mesmo quando tudo isto passar, 
no dia em que pudermos seguir 
em frente, a liberdade passará a 
ter um sabor diferente.
Terminou o 2º período. O 3º traz 
dúvidas e complexidades. Com-
pete-nos a nós, professores, fazer 
um esforço de adaptação para as 
superar, tanto quanto possível. 
Com tantas incertezas acerca do 
futuro próximo nas escolas, mais 
incertezas existem no ensino em 
contexto prisional. Há que ter 
esperança e acreditar que vamos 
conseguir sair desta situação sem 
prejuízo para os alunos.
Termino com votos de saúde 
para tod@s e com um poema de 
Manuel Alegre, de 20 de março 
(2020):

Lisboa Ainda

Lisboa não tem beijos nem abraços
não tem risos nem esplanadas
não tem passos
nem raparigas e rapazes de mãos dadas
tem praças cheias de ninguém
ainda tem sol, mas não tem
nem gaivota de Amália nem canoa
sem restaurantes, sem bares, nem cinemas

ainda é fado ainda é poemas
fechada dentro de si mesma ainda é Lisboa
cidade aberta
ainda é Lisboa de Pessoa alegre e triste
e em cada rua deserta
ainda resiste.
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Em virtude da atual situação pandé-
mica causada pelo Covid-19, que em 
Portugal conduziu à declaração do 
Estado de Emergência e que obrigou à 
adoção de medidas excecionais e tem-
porárias dirigidas aos vários setores da 
sociedade, em particular ao setor da 
Educação, vem, por este meio, a Asso-
ciação Portuguesa de Educação nas 
Prisões (APEnP), instituição afiliada da 
European Prison Education Association 
(EPEA) – organização com assento no 
Conselho da Europa –, solicitar a V.as 
Ex.as o seguinte:

Um pouco por toda a Europa, ativida-
des tendentes à efetivação do proces-
so de Educação nas Prisões (EnP), no 
cumprimento das Recomendações 
do Conselho da Europa [Rec(89)12], 
têm vindo a ser alvo de alguma resis-
tência por parte de organismos com 
responsabilidades nesta matéria. 
Para o efeito, a EPEA tem promovido 
um conjunto de iniciativas, que têm 
contado com o apoio e colaboração 
de diversos organismos, dos quais se 
destacam, EBSN (UE), FOKO (Norue-
ga), FLF (Dinamarca), IPEA (Irlanda), 
Hellas branch (Grécia) e, obviamente, 
a APEnP (Portugal), visando auscultar 
os professores/formadores em con-
texto prisional no espaço Europeu, de 
modo a aferir da sua concretização.
Com base neste pressuposto, no pas-
sado dia 6 de abril, foi enviada, pela 
EPEA, uma carta por email a diversas 
entidades com jurisdição nesta área – 
para Portugal, foram seus destinatários 
os Ministérios da Educação, Justiça e 
Direção Geral de Reinserção e Servi-
ços Prisionais (ver em: www.epea.org) 
– contendo um conjunto de ideias, 
sugestões, propostas sobre EnP, entre 
as quais se destaca uma proposta de 
Educação a Distância nos Estabeleci-
mentos Prisionais (EPs), simultanea-
mente solicitando aos responsáveis 
de cada país particular atenção para 
que este processo possa ser adapta-
do às contingências atuais e que, no 
quadro organizacional das instituições 
envolvidas, possam ser encontradas 
estratégias adequadas que permitam a 
concretização de um tal propósito.
No plano nacional, as orientações da 

COVID-19 E A NECESSIDADE DE MEDIDAS 
EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS TAMBÉM PARA O 
ENSINO EM CONTEXTO PRISIONAL

Carta aberta aos Ministros da Educação e da Justiça 

Exmos Senhores Ministros,

Agência Nacional para a Qualificação e 
o Ensino Profissional (ANQEP) remeti-
das, a 18 de março, às entidades que 
promovem programas de Educação 
e Formação de Adultos, são omissas 
quanto ao contexto prisional. Por con-
seguinte, à APEnP têm chegado várias 
preocupações/solicitações, por parte 
de professores/formadores questio-
nando-nos sobre como se processará 
a EnP no período atual.
Com o 3º Período a iniciar-se, medidas 
que garantam o recurso a estratégias 
direcionadas aos nossos homens e 
mulheres em situação de reclusão 
são necessárias, de modo a que, com 
base no presente quadro, possa ser 
assegurada a normalidade possível de 
programas de educação/formação nas 
nossas prisões.
Alertamos, por isso, V.as Ex.as para 
o facto de muitos alunos/formandos 
se encontrarem em fase de desenvol-
vimento ou, mesmo até, próximo de 
concluírem o seu percurso de qualifica-
ção, correndo o risco de, a continuar a 
presente situação, saírem em liberdade 
sem a sua conclusão.
Por experiência nesta área, sabemos 
que, uma vez cá fora, e que pelas mais 
diversas circunstâncias das suas vidas 
pessoal/profissional, dificilmente conti-
nuarão ou concluirão um tal processo, 
deitando a perder todo um percurso até 
então efetuado, quer por si, quer por 
professores/formadores, quer pelas 
instituições envolvidas, quer pelo pró-
prio país, que investiu na sua formação 
de modo a potenciar a sua reinserção.

Propomos, assim, algumas sugestões 
e iniciativas que visam contribuir para a 
sua continuidade:

1. A utilização das novas tecnologias, 
de forma segura e controlada, tendo 
por base condições e recursos das 
instituições que as promovem: o inter-
câmbio, que tão bons frutos tem sur-
tido, quer com instituições de Ensino 
Superior, quer com as Escolas Associa-
das, poderá servir como facilitador de 
propostas seguras e eficazes a um tal 
desiderato (vários são os exemplos de 
projetos credíveis, desenvolvidos neste 
campo do conhecimento a nível nacio-

nal e internacional).
2. O recurso a materiais pedagógicos 
em suporte de papel, poderá ser uma 
outra estratégia a implementar. Neste 
pressuposto, poderão os Estabeleci-
mentos Prisionais em conjunto com 
as Escolas Associadas, articular um 
modo de atuação, de forma a que se 
estabeleçam regras e procedimentos 
tendentes à efetivação de todo o pro-
cesso, podendo estas cumprir o roteiro 
que se propõe:
i. Envio antecipado de propostas de 
trabalho ao responsável pela forma-
ção em cada EP (contendo instruções 
claras sobre a realização das tarefas), 
para entrega aos formandos.
ii. Posterior recolha para aferição do 
trabalho realizado.
iii. Feedback aos alunos/formandos 
pela mesma via.

Ainda no âmbito das orientações da 
ANQEP de 18 de março (atinentes ao 
desenvolvimento de modalidades de 
qualificação de adultos a distância), 
citadas supra, propõe, ainda, a APEnP 
que este tempo de trabalho seja conta-
bilizado como tempo de formação.

Por fim, e por estarmos convictos que 
o capital de experiência e de conheci-
mento acumulado entre Estabeleci-
mentos Prisionais e Escolas Associa-
das, poderá assumir papel decisivo no 
sucesso desta iniciativa, solicitamos 
a V.as Ex.as que, no exercício de V/ 
competências, tudo façam de modo a 
garantir que as medidas de proteção 
essenciais para ultrapassar esta fase, 
não excluam a possibilidade de estudo 
à população reclusa.
Resta-nos acrescentar que a APEnP 
se encontra disponível para prestar 
toda a colaboração, que entendam 
por necessária. 
Creiam-nos ao dispor.

Cordialmente,

Portugal, 14 de abril de 2020
Associação Portuguesa de Educação
nas Prisões

http://www.epea.org
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A POESIA
NÃO TEM GRADES: 
ENSINO NÃO
FORMAL COM OS 
LIVROS COMO ARMA

Foi de uma forma inusitada que nasceu “A Poesia não tem grades”, 
em 2003.

Um promotor cultural, formador 
e, importante para o (a)caso, conta-
dor de histórias é convidado para ler 
os contos vencedores de um concur-
so de escrita. A diferença, neste caso, 
era que o local e o público eram uma 
novidade: reclusos, numa prisão.

Já tinha uma larga experiência 
de trabalho com grupos menos co-
muns, enquanto colaborador e mais 
tarde coordenador do voluntariado 
da Fundação do Gil. Percorrendo as 
pediatrias hospitalares por todo o 
país, existia já alguma sensibilidade 
para colocar ao dispor de indivíduos 
com necessidades diferenciadas, as 
minhas capacidades enquanto me-
diador de leitura. Foi também nesse 
contexto que contactei com uma 
realidade mais próxima do sistema 
prisional, a Casa da Criança em Tires.

Mas foi ao chegar ao EP Sintra 
que me dei conta de que tudo esta-
va a mudar, e podia mudar radical-
mente, na minha vida profissional. 
Como sempre me dei por inteiro ao 
meu trabalho, era também a minha 
vida pessoal que inevitavelmente ia 
alterar-se. E concretizou-se, pois, o 
edifício e aquele espaço são uma boa 
metáfora para o meu envolvimento 
no sistema prisional: sem dar conta 
disso, já estava num espaço prisional, 
já me tinha cruzado com reclusos e 
não tinha ainda cruzado os grandes 
muros, os pórticos, os gradões. De-
pois, ver pela primeira vez um espaço 
prisional, perceber que não era como 
nos filmes, até com um inesperado 
bucolismo. E ler os textos vencedo-
res, talvez essa tenha sido a derradei-
ra barreira que se abateu. Apesar de 
me considerar alguém com poucos 
preconceitos, a verdade é que uma 
parte de mim olhava para quem es-
tava preso como “diferentes”. E saber 
que o meu medo do desconhecido 

me induziu a isso, mesmo quando me 
julgava “mente aberta” é algo que hoje 
me ajuda a tolerar alguns comentários 
e narrativas de quem nunca entrou 
numa prisão nem se relacionou com 
quem por ali está. 

Foi então a escrita, a literatura, 
a experimentação artística e criativa 
que me fizeram libertar dos últimos 
fantasmas e perceber que a prisão 
é um espaço e tempo difíceis, que 
podem ser um recomeço. E que lá 
dentro está gente tão gente quanto 
eu, que são muito mais as coisas que 
nos aproximam do que as que nos 
afastam. 

Os anos seguintes, a par com 
um pico de atividade profissional em 
escolas e bibliotecas por todo o país, 
foram de uma descoberta intensa do 
que podia fazer nos Estabelecimen-
tos Prisionais com atividades conti-
nuadas no tempo e outras mais epi-
sódicas para conseguir levar também 
o meu trabalho a locais distantes 
dos grandes centros urbanos. Mas 
sempre com o livro, o texto, a palavra, 
como base de trabalho. No entanto, a 

Atualmente, ‘A Poesia 
não tem grades’ já não 
se conjuga na primeira 
pessoa do singular.

Presidente da Cultiv 
Associação de Ideias

Filipe Lopes
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minha abordagem sempre foi colabo-
rativa, sem me colocar num patamar 
diferenciado ou distante. Talvez por 
isso e também porque as minhas ses-
sões não eram “aulas” (num sentido 
mais formal) a aceitação foi sempre 
elevada. Sinto-me um privilegiado, 
pois sempre pude definir os meus 
próprios objetivos e a metodologia 
para os alcançar. Liberto de alguns 
espartilhos, a gestão das atividades 
permitiu-me um enorme crescimen-
to das minhas próprias capacidades, 
especialmente porque sempre esti-
ve disponível para aprender. Ainda 
hoje é difícil explicar como e quanto 
aprendo com estes homens e mulhe-
res com quem trabalho. Não é fácil 
expormo-nos, ficar vulneráveis, ainda 
mais num contexto como o prisional. 
Mas devemos ter presente, nós que 
entramos e saímos ao fim do dia, que 
não fácil para ambas as partes, que 
também não é simples para o que lá 
fica confinado. Esta é uma perceção 
que guardo como ensinamento per-
manente, porque de tão óbvia, parece 
que nos esquecemos dela: que cada 
um tem de fazer parte do caminho 
para chegar ao outro. 

Atualmente, ‘A Poesia não tem 
grades’ já não se conjuga na primei-
ra pessoa do singular. De um proje-
to unipessoal, com as virtudes, mas 
sobretudo com as limitações que daí 
adivinham, passou a uma missão 
de equipa, voluntários de diversas 
áreas do conhecimento e da prática, 
interessados em fazer a sua parte 
por um desenvolvimento positivo da 

sociedade em que 
vivemos. Essa é uma 
linha mestra para o 
trabalho que desen-
volvemos, o entendi-
mento de que todos 
somos interdepen-
dentes e que uma 
ação direcionada a 
um grupo específico 
não implica apenas 
esta, mas toda a co-
munidade que com 

ela se relaciona. Por isso, nos últimos 
anos, temos vindo a pesquisar e a 
desenvolver competências em áreas 
concomitantes com aquelas de de-
ram origem ao nosso trabalho. Enten-
der como podemos contribuir para 
o fortalecimento e manutenção dos 
laços familiares, sobretudo entre os 
reclusos e os seus filhos é um obje-
tivo fundamental, sobretudo quando 
sabemos que estes vínculos são de 
extrema importância para quem está 
preso, mas também para o (mais nor-
mal possível…) desenvolvimento da 
criança. E quando percebemos que 
podemos contribuir para tal, através 
de coisas tão aparentemente simples 
como contar uma história…

Também o trabalho com aqueles 
que estão alheados deste contexto é 
importante, por isso temos realizado 
inúmeras sessões em escolas, tra-
balhando com alunos que não que-
remos encontrar mais tarde dentro 
de um EP. Mas que 
estão todos em ris-
co, todos sim, como 
qualquer outro cida-
dão em liberdade, 
ainda que, no caso 
dos jovens, com 
uma vulnerabilidade 
que precisa de muita 
atenção.

As sessões com 
comunidades são 
também um eixo 
essencial. Podemos 
trabalhar com todo 
o nosso empenho na 
ressocialização do 
indivíduo em cum-
primento de pena, 
mas a “reinserção” 
só poderá ser algo 

próximo de uma realidade se a socie-
dade estiver disponível para acolher 
quem pagou a sua dívida, correndo o 
risco de ajudarmos a eternizar (com a 
nossa ação ou inação) o ciclo de rein-
cidência. Por isso é importante reunir 
com as pessoas, de todas as idades e 
extratos sociais, que (como eu há 17 
anos) nunca entraram numa prisão e 
conhecem essa realidade.

No fundo, o que fazemos hoje e, 
sobretudo, o que pretendemos con-
cretizar no futuro, radica em algo que 
se tornou uma frase que repito cons-
tantemente: o recluso de hoje é o nos-
so vizinho de amanhã. Sem pena de 
morte nem prisão perpétua no nosso 
país, um dia, cada um daqueles com 
quem trabalhamos será libertado. 
Cabe-nos a todos, que temos essa 
possibilidade, contribuir para que 
regresse à vida em liberdade “o me-
lhor possível”. E que a comunidade 
assuma a responsabilidade de dar o 
espaço e o tempo para que o indiví-
duo possa fazer a sua parte, o resto 
do caminho.

Escrevendo em tempo de dis-
tanciamento social, neste momento 
inaudito da nossa história, penso no 
quanto a quarentena forçada pela 
pandemia do Covid-19 nos poderia 
ser útil para alguma empatia para 
quem está a cumprir a sua pena 
numa prisão. Mas temo que ainda 
não estejamos preparados para “cal-
çar os sapatos dos outros”.
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AS HISTÓRIAS NÃO TÊM GRADES

Decorreu no dia 6 de março, 
o encontro “As histórias não têm 
grades”, organizado pela Cultiv – 
Associação de Ideias, no auditório 
da Escola Básica e Secundária da 
Malveira. O encontro integra-se no 
projeto europeu “PARTS – Parenta-
lidade através da Arte” que permite, 
através de ações de formação de 
curta duração e da recolha de boas 
práticas, deslocar profissionais a 
diversos países europeus, através do 
programa ERASMUS+.

Esta iniciativa contou com a 
presença de vários profissionais de 
diferentes áreas, desde técnicos de 
reinserção dos serviços prisionais, 
professores e bibliotecários, bem 
como outros interessados na temá-
tica abordada: a inclusão social e a 
manutenção dos vínculos familiares 
através de diversas estratégias, 
nomeadamente a narração de 
histórias. Para além destes, também 
quatro turmas do Ensino Secundário 
participaram em diferentes períodos 
do dia.

O encontro começou com as 
intervenções de Mário Henrique 
Gomes (Diretor do Agrupamento 
de Escolas Professor Armando de 
Lucena, que acolheu o evento), Clara 
Castilho (Psicóloga Clínica Infantil) 
e Armando Leandro (Juiz Jubilado 
e antigo Presidente da Comissão 
Nacional de Proteção de Crianças e 
Jovens em Risco). 

No período da tarde foram apre-
sentados os resultados de algumas 
das visitas de estudo realizadas pela 
equipa da Cultiv, nomeadamente à 
StoryBook Dads (Inglaterra) e Corry-
Meela (Irlanda do Norte), bem como 
o trabalho desenvolvido por aquela 
associação, em Portugal.

Esta ONG trabalha há 17 anos 
nas prisões portuguesas, através do 
projeto ‘A Poesia não tem Grades’, 

utilizando a literatura e a experi-
mentação artística para promover a 
inclusão e a reinserção social.

O projeto “PARTS” decorre até 
ao final do ano, com a continuação 
de visitas a diversas organizações 
internacionais que trabalham no 
sector e um encontro final, ainda 
com data e local a designar, onde 
serão apresentadas as conclusões 
finais desta investigação e uma pro-
posta de atuação a implementar em 
Portugal. Surgiu da colaboração de 
diversos profissionais com diferentes 
motivações e áreas de trabalho que 
colaboram com o projeto “A Poesia 
não tem grades” e de uma análise a 
questões transversais que ocorrem 
não apenas em Portugal, mas em 
todos os países. A dificuldade na 
manutenção dos vínculos familiares 
quando um elemento está preso, as 
implicações da ausência dos pais 
no desenvolvimento da criança e os 
ciclos de reincidência foram algumas 
questões levantadas através da 
análise da prática desta iniciativa e 
de uma avaliação aos dados compi-
lados sobre esta matéria.

Workshop de disseminação de práticas 
europeias de intervenção através de 
narrativas no contexto prisional

Esta ONG trabalha há 
17 anos nas prisões 
portuguesas, através 
do projeto ‘A Poesia não 
tem Grades’, utilizando 
a literatura e a experi-
mentação artística para 
promover a inclusão e a 
reinserção social.
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A Equipa Pedagógica do Agrupa-
mento de Escolas de Montijo, que 
diariamente desempenha funções 
no Estabelecimento Prisional do 
Montijo (nos cursos EFA Básico), 
é composta por cinco docentes. 
O trabalho em equipa e a partilha 
de experiências são constantes, 
tendo-se facilmente conseguido uma 
dinâmica de trabalho muito eficaz.
Assim, e desde o início das ativi-
dades letivas, promoveram-se uma 
série de projetos que desenvolveram 
nos formandos o espírito de equipa, 
responsabilidade, criatividade e 
autonomia, o que, em muito, pode 
contribuir para a sua futura reinser-
ção na sociedade.
Todas as atividades a seguir referi-
das, surgiram da iniciativa de algum 
dos elementos da equipa pedagógica 
e/ou formandos e contaram sempre 
com a colaboração de todas as 
outras docentes.
Somente esta cumplicidade e entre-
ga permitiram atingir os resultados 
conseguidos até ao momento, con-
tribuindo ainda para uma forte moti-
vação e empenho dos formandos.

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO MONTIJO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTIJO

Dia Mundial da Paz (21 de setembro)
Os formandos construíram Pombas 
da Paz em Origami e decoraram-nas, 
para elaboração de mobiles alusivos 
ao ‘Dia Internacional da Paz’. O 
resultado deste trabalho foi exposto 
na zona escolar do EP e na sede do 
Agrupamento de Escolas de Montijo.

Atividades
desenvolvidas

DIEP e IDEP 2019 - Mural construído 
no âmbito do Dia Internacional da 
Educação nas Prisões (13 de outubro)
Os formandos construíram um mural, 
com reflexões sobre a importância 
da educação/formação em contexto 
prisional. Este trabalho foi exposto no 
corredor de acesso às salas de aula. 
O projeto candidatou-se a alcan-
çou o primeiro lugar nos seguintes 
concursos: 
. Concurso nacional: Dia Internacional 
da Educação nas Prisões (DIEP), pro-
movido pela Associação Portuguesa 
de Educação nas Prisões (APEnP);
. Concurso europeu: 2019 Internatio-
nal Day of Education in Prison (IDEP), 
promovido pela European Prison Edu-
cation Association (EPEA), instituição 
com assento Conselho da Europa.

Halloween (30 outubro)
Na área de competências-chave de 
LC-LE (Inglês), os formandos desen-
volveram atividades de compreensão 
de texto e realizaram exercícios de 
vocabulário em sala de aula. 

Natal
Com a colaboração de toda a equipa 
pedagógica, os formandos enfeitaram 
uma árvore de Natal com sólidos 
geométricos construídos e decorados 
na área de competências-chave de 
Matemática para a Vida;
Elaboraram ainda CHRISTMAS CRAC-
KERS, na área de competências-chave 
de LC-LE (Inglês), para colocar na 
base da árvore de Natal. Fizeram pos-
tais de Natal para oferta a familiares 
e amigos.
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Dia Internacional da Declaração dos 
Direitos Humanos (10 dezembro)
Na área de competências-chave de 
Cidadania e Empregabilidade os for-
mandos desenvolveram atividades de 
exploração dos artigos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. 
Decoraram uma faixa negra com os 
seus braços e mãos, onde foram ins-
critos os artigos da declaração acima 
referida. O trabalho foi exposto no 
corredor de acesso às salas de aula.

Visita da escritora Maria Saraiva de 
Menezes com partilha de leituras 
(21 de janeiro)
Na área de competências-chave de 
Linguagem e Comunicação, os for-
mandos desenvolveram atividades de 
compreensão e leitura de várias histó-
rias do livro “História numa Garrafa”, 
de Maria Saraiva de Menezes. No dia 
21 de janeiro realizou-se uma sessão 
de leituras partilhadas com a referida 
escritora. Houve ainda espaço para 
uma pequena dramatização e foram 
colocadas várias questões.

Dia Internacional em Memória das 
Vítimas do Holocausto (27 de janeiro)
Na área de competências-chave 
de Cidadania e Empregabilidade, 
os formandos decoraram a parede 
do corredor de acesso às salas 
de aula, com uma exposição em 
cartolinas de depoimentos de 
sobreviventes dos campos de 
concentração e assistiram, ainda, 
ao filme A Vida é Bela.

Cerimónia de entrega de diplomas de 
reconhecimento, relativos aos prémios 
alcançados nos concursos DIEP (nacio-
nal) e IDEP (europeu), (29 de janeiro)
Esta cerimónia contou com a presen-
ça do Diretor Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais, Rómulo Ma-
teus; do Presidente da Associação 
Portuguesa de Educação nas Prisões 
e Secretário da European Prison 
Education Association, José Pinto; da 
Diretora do Estabelecimento Prisional 
do Montijo, Lígia Rebelo; da Direto-
ra do Agrupamento de Escolas de 
Montijo, Alexandra Caeiro, da Chefe da 
Divisão de Coordenação de Atividades 
de Tratamento Prisional, Manuela Rai-
mundo, da Coordenadora Pedagógica 
no EP do Montijo e Representante 
Regional da APEnP para a Grande Lis-
boa e Ilhas, Cristina Guerreiro; de al-
guns elementos do corpo de guardas; 
dos Técnicos de Reeducação do EP 
do Montijo; das docentes da Equipa 
Pedagógica, Antónia Furtado, Carmen 
Horta, Cláudia Lavado, Cristina Guer-
reiro e Susana Santos e de todos os 
formandos envolvidos no projeto.
Nas palavras de cada um dos inter-

venientes foi valorizado o empenho dos 
envolvidos. Reconheceu-se a importância 
do prémio alcançado e que a aposta na edu-
cação/formação em contexto prisional pode 
contribuir para uma melhor integração na 
sociedade. O Dr. José Pinto (presidente da 
APEnP), na sua intervenção, salientou que o 
trabalho realizado por estes formandos hon-
rou as pessoas e instituições envolvidas, e 
contribuiu também para elevar o prestígio 
de Portugal além-fronteiras.

Dia dos Afetos (11 de fevereiro) e Dia de 
São Valentim (14 de fevereiro)
 Os formandos decoraram corações onde 
foram escritas frases/poemas alusivos ao 
tema: “Dia dos Afetos”.  Os trabalhos foram 
expostos no corredor de acesso às salas 
de aula do EP e na Escola Básica D. Pedro 
Varela. Nas áreas de competências-chave 
de Matemática para a Vida e LC-LE (Inglês), 
construíram em origami e decoraram 
corações onde foram escritas frases em 
língua Inglesa, relativas ao tema “Dia de São 
Valentim”. Os trabalhos foram expostos no 
corredor de acesso às salas de aula do EP e 
na Escola Básica D. Pedro Varela.
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Como Diretora de um estabeleci-
mento prisional e parte do sistema que 
o enforma, é por vezes fácil deixarmo-
-nos formatar por chavões e ideias pré-
-concebidas - que devemos contrariar 
- tão habituais nos corredores de uma 
prisão. Censura-se o preso reincidente, 
porque não sai da “cepa torta” e vai fa-
zer da reclusão vida, afinal é tão bom 
“cama, comida e roupa lavada”, censu-
ra-se o individuo reduzindo-o à tipologia 
de crime pelo qual foi condenado (ou 
até simplesmente acusado!) e encon-
tram-se códigos de ética e honra, num 
registo de base consuetudinária sólida, 
no último sítio onde pensaríamos en-
contrá-los.

Assim, torna-se fácil para o recluso 
estereotipado, passar a sentir-se parte 
desse estereótipo, o que, só por si, o 
reduz ao conceito timbrado de “preso”, 
encurtando-lhe a perspetiva sobre a 
reclusão, sobre a vida e até a esperan-
ça. Acredito que, para conseguirmos 
caminhar para o futuro, a maioria das 
vezes, só precisamos desta esperança, 
qual luz brilhante ao final do túnel longo 
e escuro. A época tão dura, que agora 
todos vivemos, permitir-nos-á melhor 
compreender isto.

Ora, perdoem-me o tom mais lírico, 
que não é de todo meu apanágio, mas a 
escola, o ensino, nas prisões, para mim 
e para muitos dos reclusos com quem 
tenho falado, apresenta-se como a ja-
nela para o mundo, o avião para locais 
longínquos, a caminhada que fazemos 
sem destino, só para relaxar a mente. O 
ensino abre possibilidades, permite ao 
recluso acreditar em algo mais depois 
do adeus (à cadeia claro) ou simples-
mente permite-lhe descobrir coisas so-
bre si próprio que até aí desconhecia e 
que alteram a forma como se vê e logo 
a sua autoestima, funcionando como 
verdadeiro catalisador e agente de mu-
dança, tendente à ressocialização.

Ocorre-me um estrangeirismo 
“empowering”, que mal traduzido quer 
dizer capacitação. É isso que o ensino, 
em última análise, alcança, tanto para 
o recluso que logra aproveitar o tempo 

A IMPORTÂNCIA DO
ENSINO NAS 
PRISÕES

de reclusão para se licenciar, como para 
aquele que apreendeu a falar um pouco 
inglês e se sente melhor preparado para 
o sonho da emigração ou até – como já 
vi acontecer – para o recluso que final-
mente aprende a escrever o seu nome 
(e tão realizado que o senhor estava!).

Acredito que o ensino oferece aos 
reclusos um objetivo e um meio para 
o atingir, acredito que lhes permite so-
nhar e por instantes até esquecer onde 
estão. Não me ocorre tarefa mais nobre 
do que aquela cometida aos senhores 
professores, quando verdadeiramente 
se empenham neste objetivo.

Claro que a taxa de sucesso não é 
a que todos gostaríamos, mas desen-
ganem-se os que, com algum cinismo, 
acreditam que o ensino nas cadeias 
está condenado ao fracasso e que é 
perda de tempo. Senão perguntem-se 
desde quando é que mais é menos e 
lembrem-se que até a maior das ca-
minhadas começa com um só passo, 
não interessando tanto o destino, mas 
antes o caminho e esse faz-se cami-
nhando, nas asas do ensino, rumo a um 
futuro melhor.

Lígia Rebelo
Diretora do Estabelecimento 

Prisional do Montijo

Sessão sobre Alterações Climáticas
(18 de fevereiro)
Os formandos participaram numa sessão de 
esclarecimento, sob o tema “Alterações Cli-
máticas” dinamizada pela Dra. Ana Vanessa 
Gingeira, da Casa do Ambiente do Montijo.

Dia do Pi (14 de março)
Na área de competências-chave de Matemá-
tica para a Vida, do dia 9 ao dia 12 de março, 
os formandos construíram materiais alusivos 
ao ‘Dia do Pi’, os quais foram expostos no 
corredor de acesso às salas de aula do EP. Foi 
ainda afixada uma breve história sobre o Pi 
e desenhos coloridos pelos formandos com 
palavras com a sílaba π; no plano, o símbolo 
do Pi foi construído com tampas, algodão, 
botões e rolhas de cortiça; e construíram 
ainda o símbolo do Pi em 3 dimensões com 
esferovite e rolhas.

Cristina Guerreiro
Coordenadora

 Pedagógica
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Por isso, ter recebido o convite para ler 
histórias da Garrafa a um público especial, 
que as leu e apreciou, previamente, foi irre-
cusável. Aquando da minha visita, quando 
os alunos me perguntaram: “O que pensa 
levar desta experiência de contacto com lei-
tores que estão privados da liberdade?”, eu 
respondi que “um escritor está sempre a fa-
zer pesquisa, mesmo que inconscientemen-
te. Mesmo que não queira, o escritor passa 
pelas coisas como quem arquiva ficheiros 
no seu imaginário. Pode não usar essa in-
formação de imediato, mas um dia, surgi-
rá uma personagem que precise da vossa 
cara, do vosso olhar e pedirá emprestada 
a vossa vida. Assim que recebi o convite 
para cá vir, fiquei muito entusiasmada, em 
1º lugar por serem alunos interessados nas 
minhas histórias. Em 2º, por nos encontrar-
mos aqui, num lugar especial e raro, onde o 
ser humano valoriza ainda mais as peque-
nas coisas da vida. Acredito sair daqui com 
a alma cheia de emoção.

Sim, o que penso levar daqui é muita 
emoção. O combustível do escritor é, preci-
samente, a emoção que recebe de experiên-
cias como esta, experiências que nos fazem 
compreender o ser humano, a fundo. Obri-
gada, muito obrigada pelo convite.” 

Em suma, os alunos do Estabelecimen-
to Prisional do Montijo deram-me tanto a 
mim quanto eu lhes dei a eles. É impagável 
ouvir leitores interessados no que escrevi, 
que não só tinham lido e relido algumas 
histórias, como ensaiado a sua leitura, e 
ainda treinado uma pequena representação 
a partir de uma história. Acresce o facto de 
terem uma professora que procurou inces-
santemente algo na literatura contemporâ-
nea que pudesse interessar a estes alunos, 
que tão bem conhece, sem a ameaça dos 
grandes textos, tendo ainda o cuidado de 
pré-seleccionar algumas histórias que fos-
sem ao encontro das suas vivências. Cada 
pequena história da ‘História numa Garrafa’ 
é radicalmente diferente da anterior e pre-
tende visitar os abismos da alma humana, 
os excessos, as carências, assim como ex-
por o leitor às mais variadas circunstâncias 
e cenários. 

É verdade que entrar numa prisão, para 
quem nunca o fez, pode ser intimidatório, e 
confesso que senti uma ligeira apreensão, 

UMA ESCOLA
DIFERENTE

Para as minhas histórias da Garrafa, procuro emoções no encontro com 
o outro. Mais do que histórias de vida, busco empatia com almas da vida. 
(Isto a propósito de um aluno me ter dito que na prisão não havia distinção 
de raças, mas apenas de almas).

mas logo se desvaneceu, assim que co-
meçámos a sessão com várias perguntas 
preparadas pelos alunos para mim. O gelo 
quebrou-se rapidamente e dei por mim per-
feitamente à-vontade, ouvindo e sendo ou-
vida. Guiada pela professora Cristina Guer-
reiro, percebi que ali também havia lugar 
para os afectos, sobretudo para a valoriza-
ção do ser humano, do conhecimento e da 
arte. Pelo corredor que levava à biblioteca e 
à sala de aula, fui vendo as exposições de 
arte, as composições plásticas sazonais 
e um mural que recebeu o 1º prémio do 
concurso internacional de educação nas 
prisões. Percebi que o compromisso com 
a educação daqueles seres humanos priva-
dos de liberdade era sério, com o objectivo 
de lhes dar chão e fazê-los crescer com am-
bição, na aprendizagem escolar, da vida e de 
si próprios. Saber que a nossa sociedade se 
ocupa do ser humano, e mesmo em situa-
ção de cativeiro, o motiva para o crescimen-
to intelectual, cultural, moral e social, faz-me 
ter orgulho em fazer parte deste projecto 
educativo. Todos ficamos a ganhar. Como 
escritora e como pessoa, esta foi uma das 
experiências enriquecedores que tenho tido. 
Bem-haja. 

Desejo o melhor a estes meus leitores.
Um abraço,

A autora escreve de 
acordo com a antiga 
ortografia.

http://educacao-
literaturaecultura.
blogspot.com

www.facebook.com/
LivrosInfantoJuven-
isHorasDoContoE-
Teatro

www.facebook.com/
pages/História-nu-
ma-garrafa

Maria Saraiva de 
Menezes
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Nos primeiros meses deste 
ano letivo, o Curso EFA B1 
recolheu, em todas as salas 
de formação, as opiniões dos 
formandos, de toda a escola, 
sobre a parceria com o Global 
Media Group, entidade respon-
sável pela oferta dos jornais 
diários JN e O Jogo à bibliote-
ca/sala de convívio da nossa 
escola. 
No âmbito desta parceria e 
respondendo ao nosso con-
vite, recebemos a visita de 
dois jornalistas de referência 
destes jornais, para uma con-
ferência sobre Fake News, no 
final do ano letivo passado.
As opiniões dos nossos for-
mandos sobre estas ativi-
dades foram editadas numa 
coletânea intitulada “O Valor 
do Jornal Impresso II”, que foi 
oferecida aos representantes 
do referido grupo empresarial 
e contribuiu para que o seu 
patrocínio fosse renovado por 
mais um ano.

ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL DO LINHÓ
AE DE ALCABIDECHE

>>

1º Trimestre 2019/20
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“Ter Jornais no EP do Linhó é be-
néfico para os reclusos pois é im-
portante estarmos a par do que 
se passa no nosso país e além-
-fronteiras. 
Foi importante a vinda de jorna-
listas para melhor nos informa-
rem o que são notícias falsas e 
verdadeiras. E também a forma 
de as identificarmos.” 

                                       André Martinho

“Acho que é bom termos jornais 
diários porque nem todos temos 
visitas e assim estamos ao cor-
rente do que se passa e estamos 
mais informados.”

“(…) também porque há muitos 
presos que não têm televisão e 
querem saber o que se passa 
pelo mundo.”

 Fábio Tavares

“Para mim é muito bom e grati-
ficante recebermos os vossos 
jornais porque deixam-nos atua-
lizados e ajudam-nos a ocupar 
algum do nosso tempo com a 
leitura, que é sempre bom, e faz 
com que as nossas mentes este-
jam sempre abertas.
Sobre os jornalistas virem cá, foi 
bom, porque tivemos a oportuni-
dade de estar frente a frente com 
as pessoas que escrevem todo 
os dias o que lemos…”
                                                                

Jadson Teixeira

Recuperando um 
trabalho realizado 
nas comemora-
ções dos 20 anos 
da nossa escola, 
o Curso EFA B1 
construiu, com a 
colaboração dos 
restantes cur-
sos EFA de Nível 
Básico, um grande 
painel com o tema 
“A escola é…”
Cada formando 
escreveu o seu 
pensamento 
numa cartolina 
em forma de 
balão e ainda 
pesquisámos e 
escolhemos duas 
frases dos auto-
res Mia Couto e 
Paulo Freire.
Vejam como ficou 
tão bem acompa-
nhado pela nossa 
majestosa árvore 
de Natal.

Filipe Neves
AE de Alcabideche
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No dia 28 de fevereiro de 2019 de-
mos início ao I Ciclo de Conferências 
da Escola do EP do Linhó. Este espaço 
de diálogo e partilha de saberes, que 
pretendemos se torne uma rotina, foi 
planificado conjuntamente com os 
formandos, no âmbito do Tema de 
Vida de um curso EFA de nível Básico. 
Uma série de temáticas do seu inte-
resse, devidamente enquadradas nos 
referenciais do Curso, foram identifi-
cadas, e convites formais dirigidos a 
especialistas em cada um dos assun-
tos a explorar.

A segunda conferência, subordinada 
ao tema “Fake News – A veracidade 
da informação na era do digital”, rea-
lizou-se no dia 4 de junho (2019) e os 
oradores convidados foram dois jor-
nalistas do Global Media Group: Paulo 
Lourenço, do JN, e Filipe Dias, do jor-
nal desportivo O Jogo. 

Seguindo o mesmo tipo de dinâmica 
interativa da primeira conferência, 
os oradores explicaram os cuidados 
que o jornalista deve ter, nomeada-
mente em verificar, e confirmar, a 
informação recebida e contaram inú-
meras histórias, na primeira pessoa, 
de como podemos correr o risco de 
aceitar e divulgar notícias falsas, para 
além das consequências de um tal 
procedimento.

ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL DO LINHÓ

I Ciclo de Conferências da Escola do EP do Linhó 

De realçar que esta foi mais uma ação 
no âmbito da parceria que estabelece-
mos com este grupo empresarial que, 
pelo segundo ano consecutivo, nos 
oferece diariamente os seus jornais.

A terceira conferência realizou-se no 
passado dia 3 de março (2020), e dis-
correu sobre a temática: “Crioulos: Pas-
sado, Presente e Futuro”. Pela primeira 
vez conseguimos juntar pessoas de 
referência do mundo académico e do 
mundo cultural para connosco refletir 
sobre um assunto deveras significativo 
para os nossos formandos. 

A língua mais utilizada entre os re-
clusos do Linhó é o Crioulo de Cabo 
Verde, mas a sua utilização em con-
texto escolar é proibida. Quando me 
apercebi que muitos deles escreviam 
letras de rap em crioulo, mas não 
sabiam se tinham correção ortográ-
fica percebi que este seria um tema 
incontornável. Os convidados foram: 
- A investigadora do ISCTE, Raquel 
Matias, especialista em Sociologia da 
Linguagem.
- A professora de Português do Agru-
pamento de Escolas do Vale da Amo-
reira, Josefa Cardoso, doutoranda em 
Linguística na Universidade Nova de Lis-
boa, na área do ensino formal do Cabo 
Verdiano.
- O compositor e cantor Dino D’Santiago.
A informação apresentada por Ra-
quel Matias e Josefa Cardoso foi de 
extrema importância, pois ficámos a 
saber muitos factos desconhecidos 
acerca da história do Crioulo Cabo-
-verdiano e do esforço que tem sido 
realizado, tanto em 
Portugal como em 
Cabo Verde, para 
que esta seja uma 
língua ensinada 
formalmente nas 
escolas de ambos 
os países e para 
que possa vir a ter 
o estatuto de lín-
gua oficial de Cabo 
Verde. Todos ficá-
mos muito sensi-
bilizados e até nos 

esquecemos, inclusive o próprio Dino, 
que tínhamos o privilégio de o ouvir 
falar e cantar sobre tudo aquilo.

Claro que estavam reunidas as con-
dições para que a generosidade e 
verdade do Dino sobressaíssem 
num momento musical único, onde 
também tivemos o contributo de um 
rapper da nossa Escola, tal como ha-
via já sucedido, aquando da primeira 
conferência (2019) com Richie Cam-
pbell e Plutónio. 
Que venha a quarta, e última, sessão 
deste I Ciclo de Conferências com 
o tema: “Expectativas ao Longo da 
Vida”, esperemos que ainda no decor-
rer do atual ano letivo.

A primeira conferência 
foi sobre “Empreende-
dorismo através da 
Música” e os convidados 
que marcaram presença 
foram três elementos 
da agência de talentos 
“Bridgetown”: Os músi-
cos Richie Campbell e 
Plutónio e o manager 
Ben. 

A primeira conferência 
foi sobre “Empreende-
dorismo através da 
Música” 
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A segunda confe-
rência, subordina-
da ao tema “Fake 
News – A veracida-
de da informação 
na era do digital”, 
realizou-se no dia 
4 de junho (2019) 
e os oradores 
convidados foram 
dois jornalistas do 
Global Media Group: 
Paulo Lourenço, do 
JN, e Filipe Dias, 
do jornal desporti-
vo O Jogo. 

3ª conferência 

“Crioulos:
Passado, 

Presente e 
Futuro”

Filipe Neves
AE de Alcabideche
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ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL DE CAXIAS
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
SÃO JULIÃO DA BARRA

>>

Céu Pereira
Professora 
do AE de São 
Julião da Barra
Formadora de 
LC e CLC no EP 
de Caxias

Na minha prática pedagógica, enquanto professora 
de Cultura, Língua e Comunicação – Português 
(CLC) e de Linguagem e Comunicação (LC), têm 
sido preconizadas diversas atividades para motiva-
ção de um público tão peculiar.  
Em dezembro, no âmbito da quadra natalícia, os 
alunos de LC (EFA B1) elaboraram postais endere-
çados aos familiares e um plurilingue para o guarda 
da secção do ensino. Os mesmos foram concebi-
dos a partir de colagens de materiais autênticos, 
tendo tido como motivação os que elaborei para os 
alunos do Secundário.
Em fevereiro, os alunos de CLC participaram, em 
interdisciplinaridade com Cidadania e Profissiona-
lidade – Filosofia (CP), na VIII Edição do concurso 
literário “A Ética na Vida e no Desporto”, destinado 
apenas aos alunos deste nível de ensino. Tratan-
do-se de um tema crucial, intrínseco à vivência 
em sociedade, os alunos de LC (EFA B3) também 
elaboraram trabalhos sobre o tema, em interdiscipli-
naridade com Cidadania e Empregabilidade (CE).
Outra atividade, proposta aos meus alunos dos 
EFAs B2, B3 e Secundário, ainda em fase de exe-
cução, prende-se com a elaboração de um jornal 
intitulado Ícaro em Caxias. Muitos dos trabalhos 
foram efetuados em interdisciplinaridade com CE 
(EFA B3) e CP – Filosofia. O primeiro número abran-
ge várias temáticas, destacando-se, logo no início, o 
mito de Dédalo e Ícaro, do qual resultaram trabalhos 
com abordagens diversificadas. É de salientar a 
apreensão do mito enquanto elemento transgressor 
associado à situação dos reclusos e, ao invés, com 
o sentido de libertação, justificando-se, deste modo, 
a escolha do título do jornal.
A temática da interculturalidade bem presente no 
contexto, em que se insere o público-alvo, integra 
também o jornal. O indivíduo, em contacto com ou-
tras culturas, pode conhecer-se melhor, enriquecer 
a sua imaginação e alargar o horizonte intelectual. 
Neste sentido, os alunos elaboraram trabalhos acer-
ca dos países de origem, como, por exemplo, Cabo 
Verde, Angola, Marrocos, reconhecendo o valor da 
sua cultura, ao partilhá-la com os outros.
 As efemérides relativas a Gandhi e a Fernão de 
Magalhães foram igualmente contempladas, assim 
como secções dedicadas à Língua Portuguesa, à 
poesia, à cidadania, entre outras.

Atividades formativas

Ícaro e Dédalo - Charles Paul Landon 
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ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL DE CAXIAS
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
SÃO JULIÃO DA BARRA

>>

Atividades formativas

As três turmas dos Cursos de 
Educação e Formação de Adul-
tos comemoraram no mês de 
novembro (2019) o «Dia do Mar», 
no âmbito do Tema de Vida “Dias 
festivos e Ambiente”, contribuin-
do também, desta forma, para o 
Programa Eco-Escolas.
A turma EFA-B2 visualizou um 
vídeo sobre o tema e analisou o 
poema “O Búzio” da autoria de 
Luísa Ducla Soares, tendo reali-
zado uma ilustração e uma curta 
biografia da autora. 
A turma EFA-B3A construiu um 
painel com tampinhas de garrafas 
e alguns formandos produziram 
versos, tendo um destes procedi-
do a ilustrações sobre o tema. 
Na turma EFA-B3B foi elaborado 
um cartaz com espécies da cos-
ta portuguesa, com legendas em 
Inglês, e os formandos interpre-
taram, ainda, o poema “Urgente-
mente” de Eugénio de Andrade. 
A ‘Floresta Autóctone’ foi tam-
bém um tema assinalado e abor-
dado nas diversas áreas de com-
petências-chave. Os formandos 
realizaram cartazes com espé-
cies da Floresta Laurissilva, le-
ram textos informativos e visua-
lizaram vídeos.
Na primeira semana de dezem-
bro (2019), as turmas EFA-B2 e 
EFA-B3A realizaram vários traba-
lhos alusivos à época natalícia, 
nomeadamente para decoração 
da sala de aula, tendo recorrido 
a diversos materiais recicláveis.

A Equipa Pedagógica

ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL DO FUNCHAL
EB 2,3 DR. ALFREDO FERREIRA 
NÓBREGA JÚNIOR

>>

Atividades dos 
cursos de Educação 
e Formação de
Adultos
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HASTEAR DAS 
BANDEIRAS VERDES

>>

PALESTRA SOBRE 
“AS ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS DA 
ATUALIDADE”

No dia 12 de dezembro (2019), no 
âmbito do Projeto Eco-Escolas, 
decorreu a cerimónia do Hastear das 
Bandeiras Eco-Escolas do Concelho 
de Santa Cruz. 
O ato realizou-se na Escola Básica 
e Secundária de Santa Cruz e foi 
organizado em conjunto com a Câma-
ra Municipal de Santa Cruz, tendo 
marcado presença as várias escolas 
do concelho. 
Além do Hastear da Bandeira foi 
também entregue o Certificado de 
participação do Programa Eco-Esco-
las 2018/2019.

No âmbito do Programa Eco-Escolas, no dia 29 de 
outubro (2019) os alunos do 1º CEBR, dos cursos EFA e 
das atividades extracurriculares participaram numa ação 
de sensibilização subordinada à temática “Alterações 
Climáticas”.
Foi orador o Dr. João Daniel Gomes Luís, Técnico Superior 
– Geógrafo da Secretaria Regional do Ambiente e Recur-
sos Humanos.
Esta ação teve como intuito debater as alterações climá-
ticas atuais e as suas consequências. Sendo tais, pro-
vavelmente, a maior ameaça que a Humanidade alguma 
vez enfrentou, esta iniciativa objetivou ainda sensibilizar 
a comunidade educativa para a necessidade de, urgente-
mente, se adotarem medidas, no sentido de minimizar o 
seu impacto.

Professora Elizabeth Gonçalves
 Coordenadora do Programa Eco-Escolas no 

Estabelecimento Prisional do Funchal
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Como atividade integradora do 
Tema de Vida e também no âm-
bito do programa Eco-Escolas, os 
formandos da turma EFA-B3A fo-
ram desafiados a escrever alguns 
versos sobre o tema ‘Dia do Mar’, 
dos quais se apresentam algu-
mas produções:

Ó Mar, que me conquistas
Ó Mar, que me fascinas
Com esse brilho fascista.

Perdoa-me este fascínio
Que em nada te ilumina.
Ajuda-nos a recuperar
O belo mundo em que vivias. 

Cláudio Gouveia
EFA-B3A

Ó Mar, que tanto me dás

Não imaginas a Felicidade que me dás.

Os peixes andam no mar e as sereias cantam ao luar

Com o mar podemos viver e sem ele morrer. 

Ó Mar, que conquistas

Desculpa os meus amigos que de ti fazem faísca.

Tanto brilhas, mas afinal eram mentiras

Ó Mar, que me preocupas com tanta poluição

As criaturas marinhas desaparecerão

Se não cuidarmos de ti, Ó Mar

de arrependimentos os Homens viverão.
   

Miguel Martins
EFA-B3A

MOMENTOS DE
POESIA NA ESCOLA 
DO ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL DO 
FUNCHAL

>>

Nota: 
Para mais infor-
mações sobre 
atividades realiza-
das no Estabele-
cimento Prisional 
do Funchal, queira 
consultar o boletim 
desta instituição, 
A VOZ. Para aceder 
clique aqui. 

https://www.dropbox.com/s/9x9k8ld0idso9yg/A VOZ - Edi%C3%A7%C3%A3o 23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9x9k8ld0idso9yg/A VOZ - Edi%C3%A7%C3%A3o 23.pdf?dl=0
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Do interior do meu escritório, en-
vio aulas, falo com os alunos, recebo 
exercícios, corrijo… Os professores 
continuam a sua missão de ensinar 
apesar dos tempos inéditos e so-
fridos que vivemos. Lá nos vamos 
acostumando a esta situação de 
afastamento e começámos todos a 
lutar para ultrapassar o obstáculo da 
distância com as nossas turmas.

Mas também somos professo-
res em meio prisional…

Do interior do meu escritório, re-
cordo. Só mentalmente posso fazer 
a viagem que me separa do centro 
escolar do estabelecimento prisional. 
Transponho o imponente portão verde; 
vislumbro logo os edifícios da escola 
aconchegados no bucólico regaço 
verdejante da bela paisagem da serra 
de Sintra. Chegam as saudades de 
quando março traz consigo a primave-
ra e o percurso até esta escola, igual a 
tantas outras não fosse algum arame 
farpado relembrar o meio prisional, se 
transforma num curto passeio.

Por este portão passam, todos 
os dias vários professores, com a vo-
cação e missão de ensinar. Mas este 
ano março está a festejar a primave-
ra sozinho. E esta escola está vazia. 
Vazia de sentido. O que é uma escola 
sem alunos nem professores? Como 
chegar a estes alunos? Aqui nasce a 
diferença. Relembro… É uma escola 
numa prisão. Mais do que nunca sin-
to as barreiras e tudo fica mais difícil. 
Espera-nos trabalho a dobrar.

       RECORDEMOS

O ano letivo teve início no dia 10 
de setembro (2019), com uma ativi-
dade de literacia dinamizada pela “A 
Biblioteca Andante”.

www.andante.com.pt/especta-
culos/a-biblioteca-andante/No 

ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL DE SINTRA
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. CARLOS I
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
LEAL DA CÂMARA

Reflexões sobre o ensino em contexto prisional

No dia seguinte, os formandos 
iniciaram as atividades formativas 
nos respetivos cursos: 

EFA B1, B2, B3, NS, UFCD LE. O 
curso EFA B2 de dupla certificação/
Jardinagem iniciou em outubro.

Em novembro, a Amnistia Inter-
nacional-Portugal em parceria com a 
Companhia de Teatro Chão de Oliva 
de Sintra, iniciou um projeto ‘Teatro 
na prisão’ – “este projeto procura ir 
além de uma mera intervenção de 
correção de comportamentos, apre-
sentando como objetivo a restituição 
da dignidade humana e da identidade 
de cada individuo”.

Das atividades agendadas para o 
ano letivo, somente foi possível realizar:

Educação para a saúde

“Em contexto escolar, educar 
para a saúde consiste em dotar os 
alunos de conhecimentos, atitudes 
e valores que os ajudem a fazer op-
ções e a tomar decisões adequadas 
à sua saúde e ao seu bem-estar fí-
sico, social e mental, bem como a 
saúde dos que os rodeiam, conferin-
do-lhes assim um papel interventivo. 
(…) a educação para a saúde não é 
da responsabilidade exclusiva dos 
serviços de saúde; todos os setores, 
nomeadamente o da educação, são 
responsáveis pela construção de um 
bem-estar global”. In www.dge.mec.
pt/educacao-para-saude

Para dar resposta ao plano de 
Educação para a Saúde realizou-se 
uma palestra sobre Saúde Mental e 
Prevenção da Violência, cujos objeti-
vos foram desenvolver a inteligência 
emocional, reconhecer e aceitar dife-
renças, promover o espírito de coope-
ração/entreajuda.

É difícil manter 
a assiduidade ao 
longo do tempo, 
mas, na sala de 
aula, raramente 
é preciso ser 
autoritário e 
impor o que quer 
que seja, pois 
há respeito pelo 
professor que traz 
o conhecimento 
e o compartilha 
com eles.

>>



23

M
a

r
ç

o
 /

 A
b

r
il

 /
 2

0
2

0

i

Agrupamento 
de Escolas Leal 
da Câmara
Agrupamento 
de Escolas D. 
Carlos I
[AEs associados 
do EP de Sintra]

Para além do objetivo de obter 
um diploma, “adaptar” e “hu-
manizar” são palavras-chave. 
Debatemo-nos todos os dias 
com o grande problema da assi-
duidade. E nestas condições, é 
difícil manter uma progressão, 
uma coerência na matéria lecio-
nada. As palavras de ordem são 
motivar e individualizar ao máxi-
mo para alunos cujas idades vão 
dos 22 aos 53 anos.
É difícil manter a assiduidade 
ao longo do tempo, mas, na sala 
de aula, raramente é preciso ser 
autoritário e impor o que quer 
que seja, pois há respeito pelo 
professor que traz o conheci-
mento e o compartilha com eles.
De qualquer modo o objetivo é 
sempre contribuir para a rein-
tegração social e profission-
al. Mesmo se poucos alunos 
estiverem realmente motivados 
para aprender e mudarem as 
suas vidas, já será um suces-
so. Para outros, o gosto pela 
aprendizagem amadurece mais 
tarde, mas há ainda quem só 
venha à Escola para sair das 
Alas…
A experiência de ensinar na 
prisão é enriquecedora. Permite 
ser professor de outra forma e 
refletir sobre a prática letiva dia-
riamente, senão a cada instante.

Matemática – exposição e deba-
te sobre esta área do conhecimento. 
Os objetivos foram:

1. Dar a conhecer a evolução grá-
fica dos algarismos.

2. Dar a conhecer a evolução con-
ceptual do número.

3. Dar a conhecer alguns algorit-
mos utilizados na antiguidade.

4. Apresentar algumas curiosida-
des matemáticas.

Direitos e Deveres dos Con-
sumidores

Esta ação foi dinamizada pelo 
Serviço Municipal de Informação ao 
Consumidor, da Câmara Municipal 
de Sintra no âmbito da defesa do 
consumidor.

Nas sessões sobre Direitos e De-
veres dos Consumidores, para além 
dos direitos e deveres legalmente 
definidos, são também abordados 
temas como, o consumismo e o con-
sumerismo, consumo responsável, 
quem é consumidor, garantias, etc.

Ser professor(a) na Escola do EP
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE TIRES
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
MATILDE ROSA ARAÚJO

>>

As formandas que frequentam os cursos 
EFA no Estabelecimento Prisional de Tires, con-
sideram, na sua maioria, a Escola como um meio 
promotor de uma futura reinserção na sociedade 
e no mercado de trabalho.

Pelo confinamento imposto em que se en-
contram, estas manifestam perturbações emo-
cionais e, muitas vezes, relacionais, necessitan-
do de um espaço de apoio e de reforço positivo 
que lhes permita superar uma fase atribulada das 
suas vidas.

Não raras vezes, a Escola contribui para um 
tal desiderato, pois, potencia a aquisição e desen-
volvimento de competências de vida, facilitado-
ras do acesso a uma igualdade de oportunidades 
e subsequente reintegração plena na comunida-
de. Daí que se considere que o ensino prisional vá 
muito para além do espaço físico da sala de aula.

Desta forma, e além das competências pre-
vistas nas propostas pedagógicas/científicas, 
foi necessário incentivar a participação das for-
mandas em iniciativas abertas à comunidade, de 
modo a se alcançarem objetivos congruentes a 
um intento de ressocialização, entre as quais se 
destacam: reforço de deveres de cidadania; pro-
moção do respeito nas relações interpessoais e 
na utilização de espaços comuns; o enfatizar de 
valores de igualdade e de tolerância; e o propor-
cionar de momentos de reflexão, favorecedores 
de reeducação e reintegração social. 

E foi, precisamente, neste contexto que surgi-
ram os projetos a partir dos quais as atividades 
integradoras ganharam forma. Com o intuito de 
aprofundar aprendizagens e reforçar o conheci-
mento, estas almejaram proporcionar a aquisi-
ção/desenvolvimento de competências impulsio-
nadoras de uma participação ativa, positiva e de 
reinserção.

O Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo partilha algumas 
das atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo no Estabeleci-
mento Prisional de Tires.
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Com a colaboração de todos os 
níveis e áreas de aprendizagem, as 
formandas embarcaram num ambi-
cioso, mas gratificante, projeto, que 
resultou na criação de um placard 
de consideráveis dimensões (3mt x 
1,5mt). Ao longo da atividade, estas 
tiveram oportunidade de se mani-
festar sobre a temática em questão 
(algo que lhes é muito próximo).

A sua participação centrou-se, 
assim, ao nível da produção de tex-
tos (Português, Inglês e Francês) 
de natureza biográfica, de opinião, 
relatos de acontecimentos histó-
ricos, enumeração cronológica de 
momentos cruciais, textos originais 
em prosa e poesia, desenhos a car-
vão, reproduções de retratos e ou-
tros elementos criativos, os quais, 
no seu conjunto, contribuíram para 
fazer emergir o talento e potencial 
individuais, resultando num trabalho 
coletivo e de grande impacto.

Este placard contemplou duas 
áreas: uma em que se enumeraram 
momentos, factos e pessoas res-
ponsáveis pelas atrocidades, perda e 
desrespeito pelos Direitos Humanos. 
Outra, representada simbolicamente 
pela quebra de cadeados e abertura 
de gaiolas, e ainda de vários artigos 
mencionados na ‘Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos’, dedicada 
às conquistas daqueles que heroi-
camente lutaram pela liberdade e 
pelos direitos de todos – factos 

LIBERDADE
DIREITOS HUMANOS

que, presentemente, temos como 
adquiridos.

Foram ainda produzidos tra-
balhos mais reduzidos e a três 
dimensões, que, no seu conjunto, 
evidenciaram enorme criatividade 
e empenho. A exposição ficou com-
pleta com a produção de um livro 
de recolha de comentários, no qual 
os visitantes desta exposição pu-
deram expressar a sua opinião re-
lativamente ao material exibido, es-
tratégia que permitiu um feedback, 
quase, direto ao seu impacto junto 
da comunidade educativa do Agru-
pamento de Escolas Matilde Rosa 
Araújo.
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O projeto “Reciclar e Apoiar” 
foi dinamizado pela turma do 12º 
ano, no ano letivo 2018/19, no 
âmbito da Área de Intervenção: 
Cidadania e Profissionalidade – 
Núcleo Gerador 8: ‘Construção de 
Projetos Sociais e Pessoais’.

Pretendeu-se com este projeto 
desenvolver um programa de ca-
riz solidário, ligado à área do Arte-
sanato e assente na recuperação 
de materiais recicláveis.

Para o efeito, foram criadas 
peças originais de bijuteria, com 
recurso a papel de jornal, revis-
tas,… e também peças recupera-
das de outros materiais/objetos já 
inutilizados.

Uma vez mais se destacou 
o empenho e dedicação das for-
mandas neste projeto, sendo de 
realçar a importância desta ati-
vidade para o desenvolvimento 
das suas habilidades específicas 
e criatividade, e da possibilidade 
de, em termos futuros, tal poder 
assumir-se como elemento distin-
tivo de (re)inserção na sociedade 
e mercado de trabalho.

Refira-se, por fim, que a recei-
ta da venda das peças de bijuteria 
reverteu em material escolar para 
as crianças do Infantário do Esta-
belecimento Prisional de Tires.

Integrado no Tema de Vida “A Na-
tureza e a Saúde”, a turma do EFA 
B2 desenvolveu uma atividade que 
consistiu em elucidar sobre o modo 
como alguns produtos naturais 
contribuem para melhorar o nosso 
bem-estar diário. 
Para a consecução do trabalho final, 
que culminou com a produção do 
painel sobre os ‘Benefício dos chás’, as 
formandas realizaram várias tarefas, 
extensíveis às áreas de competências-
-chave do curso, e nas quais parti-
lharam o seu conhecimento sobre o 
assunto.
Ao longo destas foi notório o seu 
envolvimento, empenho, interesse e 
trabalho de equipa, nomeadamente 
na construção de um painel a partir 
de materiais recicláveis (copos de 
iogurtes, trapos e guarnições), que 
permitiu dar a conhecer a importância 
das diversas ervas aromáticas para a 
Saúde.

NATUREZA 
E A SAÚDE

O trabalho da turma B3, 
integrado no Tema de Vida 
“A Natureza e as Emoções”, 
culminou na apresentação de 
um painel sobre relações de 
semelhança entre diferentes 
alimentos e os órgãos huma-
nos que destes beneficiam.

Nas diversas áreas de com-
petências-chave e ao longo 
da elaboração do painel, foi 
notória a motivação, o empe-
nho, o espírito de equipa deste 
grupo de formandas, que, num 
trabalho colaborativo, conse-
guiu demonstrar como bons 
hábitos e práticas alimentares 
podem contribuir para um dia 
a dia salutar.

>>

RECICLAR E 
APOIAR

A NATUREZA E
AS EMOÇÕES
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Com o objetivo de promover há-
bitos de vida saudável, o nosso Pro-
jeto Anual de Atividades (para além 
de várias sessões de sensibilização 
sobre esta temática, realizadas ao 
longo do ano) contou com momen-
tos de prática de exercício físico, 
nomeadamente de aulas de dança 
ZUMBA.

De salientar foi o facto de, vo-
luntariamente, as formandas terem 
aderido e participado ativamente, e 
de forma bastante entusiástica.

Poder-se-á mesmo afirmar que 
tais momentos ultrapassaram o 
mero exercício físico e agregaram 
os vários níveis de aprendizagem, 
unindo diferentes pessoas em torno 
de um gosto comum – o gosto pela 
música e pela dança.

Estas foram também oportuni-
dades únicas que permitiram, por 
via da dança, revisitar todo um pa-
trimónio e raízes culturais (danças 
ciganas, africanas, brasileiras, etc.), 
contribuindo para a valorização de 
talentos, trabalho de equipa e refor-
ço da autoestima, indicadores de 
relevo, sobretudo quando se referem 
ao contexto prisional.

A Equipa Pedagógica

DANÇA ZUMBA 
HÁBITOS DE VIDA 
SAUDÁVEL

>>



NEWSLETTER
A próxima Newsletter da APEnP será dedi-
cada à Região Centro. Todavia, face à atual 
conjuntura, não nos é possível, de momento, 
avançar com uma data para a sua publica-
ção. Sê-lo-á assim que estiverem reunidas 
as condições necessárias.
Para o efeito, serão, atempadamente, infor-
mados dos prazos de envio do material para 
publicação e de como no-lo fazer chegar 
(podem, se assim desejarem, ir preparando o 
material que queiram integrar na Newsletter).
Entretanto, poderão aceder à nossa página 
internet www.apenp.pt e confirmar se o 
Estabelecimento Prisional, no qual exercem 
a vossa atividade, se encontra abrangido por 
esta região.

 APEnP

AGENDA

http://www.apenp.pt 
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