
 

6 de fevereiro de 2019 – Dia da ESMAVC 

Decorreu, no dia 6 de fevereiro, o dia da ESMAVC, com um programa de atividades muito 

diversificado. Da parte da manhã decorreram torneios de badminton, ping pong, laboratórios 

abertos, teatro, exposição de trabalhos e a visita de alunos de uma escola. 

  

Da parte da tarde, na presença do Exmº Senhor Secretário de Estado da Educação, DGEstE, 

Associação de Pais, professores da escola, alguns alunos e encarregados de educação, 

reconhecemos publicamente algumas das boas práticas da escola, como motivação para 

continuarmos nesta nobre missão de ensinar / formar bons cidadãos.  

 

 

Se considerarmos que “um ato nobre é uma ação realizada em benefício de terceiros, ausente 

de qualquer interesse pessoal, refletindo o caráter de quem a pratica ao demonstrar 

integridade, honra e humanidade” (Nobre Casa da Cidadania, 2013), este ano no dia da ESMAVC, 

foi relevado o comportamento de dois elementos da nossa escola: uma professora e um aluno. 

 

A professora Maria João Vieira foi 

homenageada pela sua entrega muito para 

além da sua função pedagógica, em que de 

forma ímpar, consegue associar na sua função 

de mediadora de conflitos, a autoridade com a 

compreensão, a sensibilização para a mudança 

de comportamentos após dar voz aos alunos e, 

quando necessário, sugerir a aplicação das 

medidas disciplinares sempre de forma 

assertiva e que tem dedicado muitas mais horas para além das que estão contempladas no seu 

horário para o exercício de tão nobre missão. É pois de considerar a sua ação como o exemplo 

de uma Boa Prática.  

 



 

O aluno Eduardo António Rocha Alves              

foi homenageado pela sua entrega / ajuda, 

aos seus colegas invisuais e de baixa visão 

que quando se juntam no refeitório da nossa 

escola, tem sempre uma atitude de 

disponibilidade pois é o primeiro a ajudar a 

colocar os tabuleiros dos colegas na mesa e 

por último é que traz o seu tabuleiro e se 

senta para almoçar. É também um exemplo 

de louvar.  

Se um ato nobre pode fazer a diferença, vários atos nobres podem mudar o Mundo. Parabéns 

a todos os que fazem a diferença.  

 

 

 

Porque a Escola Maria Amália Vaz de Carvalho é de referência para alunos de baixa visão e 

invisuais, tivemos connosco um ex-aluno que frequentou a ESMAVC de 2015/16 a 2017/18 para 

dar um testemunho do seu percurso. O Aliu Baio pôde testemunhar o quanto foi feliz nestes 

três anos e nas possibilidades que lhe foram proporcionadas. Destacou a possibilidade de ter 

participado, através do desporto escolar, na modalidade de Judo para invisuais, tendo ganho o 

1º lugar a nível nacional e ter entrado no presente ano letivo no curso de Psicologia. Agradeceu 

a todos os alunos, funcionários e professores da escola tudo o que lhe ensinaram e ofereceram. 

 

 

 

 

 



 

De seguida alguns alunos da turma 

11 CT2, que têm desde o ano letivo 

anterior uma experiência inovadora, 

enquadrada no Plano de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular - Domínio de 

Autonomia Curricular (DAC) de FQ e 

Matemática, apresentaram o projeto 

que desenvolveram nas duas 

disciplinas, no ano letivo anterior, no 

âmbito do DAC. 

 

Seguiu-se uma apresentação da 

experiência de alguns alunos que 

participaram no projeto ERASMUS+. 

Todos os anos, diferentes alunos da 

nossa escola participam neste 

Projeto e todos testemunham ser 

uma experiência enriquecedora em 

termos escolares e pessoais. 

 

 

 

A sessão terminou com o Exm.º Sr. Secretário de Estado a fazer uma intervenção alusiva aos 

novos desafios que se colocam à escola dos dias de hoje. 

 

 

No final todos os presentes foram convidados para um Porto de Honra à saída do Salão Nobre, 

servido pela Escola Profissional de Hotelaria do Chiado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


