
Bem-vindos à 1ª edição 

da newsletter da APESSA 



Bem vindos à APRESS, onde a notícia 

acontece, a newsletter da APESSA.

Aqui vão poder encontrar as mais variadas 

informações, desde assuntos da APESSA, até 

iniciativas dos alunos e da escola. 

A finalidade deste novo canal de 

comunicação é ajudar a promover ainda 

mais o relacionamento Escola, Pais e Filhos. 

E claro, aproximar ainda mais a APESSA dos 

Pais Delegados e de todos os Pais e Alunos. 

Adoramos preparar as notícias e anúncios, e 

esperamos que gostem tanto de ler, como 

nós de a fazer. 

Estamos sempre aqui para o que 

necessitarem.

Inês Navarro 

Presidente da APESSA 

2016/2018 

APROXIMAR 

INOVAR 

PARTICIPAR 

MISSÃO DA 

APESSA 

Aproximar os 

Pais e a Escola 

#PaisQueFazemMaravilhas



Reunião de 

Pais Delegados 

As reuniões de Pais Delegados são uma 

ocasião ideal para discutir pontos positivos 

e pontos a melhorar, partilhar conceitos e 

trabalhar em conjunto em prol dos nossos 

filhos.

A primeira deste ano ocorreu no dia 26 de 

janeiro às 21:00.

Foi uma reunião muito proativa onde conseguiram 

estar presentes 49 PD dos 67 existentes:

31 representantes 

de 2º ciclo, 3º ciclo e Secundário 

18 representantes 

da Pré/Infantil e 1º ciclo

A APESSA também recebeu feedback por e-mail 

dos PD que não puderam estar presentes, 

totalizando uma participação de:

60 turmas, ou seja, 

87% dos Pais Delegados 



O que é um 

Pai Delegado?

Pai Delegado é um Pai, Mãe ou 

Encarregado de Educação, nomeado pelos 

Pais/EE de cada turma, para representar a 

mesma.

É um dos desafios que a APESSA lança aos 

Pais e EE da Escola: serem o elo de ligação 

entre os Pais da Turma, o Professor 

Titular/Diretor de Turma e a APESSA.

O Pai Delegado tem como principal missão 

ser um facilitador da troca de informação 

com os pais e, nesse sentido, deve 

comunicar à Turma que representa todas as 

informações/desafios que lhe chegam, quer 

da APESSA, quer da Escola.

O Pai Delegado deve colaborar e incentivar 

os Pais a participarem sempre que possível 

nas ações da APESSA e da Escola. 

Deverá ter, naturalmente, um bom 

relacionamento com o Professor Titular/Diretor 

de Turma para poder ser um bom vetor de 

comunicação de questões de âmbito geral da 

turma.

É essencial que o Pai Delegado, na sua pro-

atividade, mantenha sempre uma postura de 

bom senso, pois é esta que deve imperar em 

todas as situações. 

A APESSA está, e estará, sempre disponível para 

ajudar nesta missão e esclarecer quaisquer 

dúvidas que possam ter em qualquer situação.



Escola de Pais 
A 1ª Escola de Pais, no passado dia 23 de 

fevereiro, foi dedicada ao Empreendedorismo 

Social, e o convidado foi o Frederico 

Fezas-Vital, Dream Marketeer na Terra 

dos Sonhos e representante da Ashoka

Portugal. 

O Frederico partilhou o segredo entre ter uma 

ideia e o próximo passo, que é concretizá-la e 

torná-la realidade.

Falou sobre o impacto que o empreendedorismo 

social assume na economia, sobre a necessidade 

de estarmos conscientes das rapidíssimas e 

determinantes transformações culturais e sociais 

que o nosso mundo atravessa, e sobre o papel da 

responsabilidade social das comunidades. 

Esta Escola de Pais contou com a presença de 

pais, filhos e amigos. 

Também esteve presente o Presidente da 

Federação das Associações de Pais e Enc. de 

Educação de Cascais (FAP Cascais).

O que andamos a fazer 

O feedback positivo

Por uma boa causa

A Ashoka (instituição sem fins lucrativos) é a 

maior rede de networking de 

empreendedores sociais no mundo que 

apoia, há mais de trinta anos, 

empreendedores que encontram soluções 

para grandes problemas sociais. A rede de 

Ashoka Fellows conta com mais de 3.500 

Empreendedores Sociais, em 84 países. A 

Ashoka colabora também com cerca de 200 

escolas em todo o mundo que se 

enquadram no conceito de “ChangeMakers

Schools”.

No dia 14 de março, a Ashoka, através de 

Frederico Fezas Vital, marcou o início oficial 

da sua atividade em Portugal. O evento 

decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian 

e contou com a presença de várias 

entidades, incluindo o Secretário de Estado 

da Educação. A APESSA marcou presença 

neste evento de forma a perceber como 

está o paradigma da educação a nível 

internacional.

Foram anunciadas as 5 primeiras escolas 

portuguesas “ChangeMakers”: Colégio S. 

José, Escola Básica Integrada de Rabo de 

Peixe, Escola profissional Magestil, Colégio 

PARK International School e Agrupamento 

de Escolas de Freixo.

Para além de Miguel Neiva (ColorADD -

sistema de "cores" para daltónicos) foi 

anunciado o 2º Ashoka Fellow português, 

Rui Marques - Presidente do IVAP -

INSTITUTO PADRE ANTÓNIO  VIEIRA 

e coordenador da Academia Ubuntu. 



Ir à missa é como fazer exercício. 

Primeiro custa, mas depois já não nos 

sentimos bem quando não o fazemos.



A APESSA esteve à conversa com o Padre 

Juan, um homem sereno, bem-disposto e 

sempre disponível. 

Queríamos saber qual a solução para um 

problema tão antigo, que se perde no 

tempo…  Como pais, devemos proporcionar 

uma vida plena de fé aos nossos filhos. 

No entanto, para alguns de nós, isso nem 

sempre é fácil. As razões são mais que 

muitas e todas elas são tão certas, tão 

óbvias, quem nem pensamos duas vezes, em 

faltar, “só mais esta vez”, à missa. 

Prometemos que não voltará a acontecer, 

que é a última vez... Mas com o passar do 

tempo, vamos perdendo consciência das 

consequências que estas faltas têm na nossa 

vida e na vida dos nossos filhos.

O Padre Juan deu-nos “a dica” para 

fortalecermos o nosso compromisso com 

Deus.

“A dimensão da fé tem que ser vivida, 

partilhada e desfrutada em família. É 

importante que todos os intervenientes na 

vida Cristã dos nossos filhos trabalhem 

nesse sentido, e em conjunto. Os 

educadores, os professores, os catequistas, 

os colegas, os avós, todos têm um papel 

importante nesta caminhada, especialmente 

para evitar as desistências. 

Temos que motivar, incentivar, 

ajudar, acompanhar. 

A importância de vir à missa, é igual à 

importância das outras rotinas na nossa vida.

Qual é a criança a quem lhe apetece estudar, ir 

para o treino, tomar banho, ajudar nas tarefas 

da casa? É preciso dar um empurrão para ajudar 

a fomentar estes deveres. 

A vontade de ir à missa deve ser incutida bem 

cedo na vida dos nossos filhos. 

Regra geral, ninguém gosta de 

rotinas. Quem quer ir à escola, ou 

trabalhar, à 2ª feira? 

Na vida da fé, a Igreja propõe um conjunto de 

compromissos que à primeira vista podem 

parecer exigentes. A rotina semanal de ir à missa 

serve para irmos construindo a nossa relação 

com Deus, que tal como uma amizade, precisa 

de ser contínua e regular, pois só assim se 

conhece Deus e se constrói uma relação íntima.

Ir à missa é estar com Jesus, mas também é 

estar com outros, em festa. É um momento 

de comunidade, que nos faz bem como 

indivíduos e como família. É um momento em 

que só temos que aparecer, sem preparar 

nada, sem pensar em nada. 

Serve como uma tábua de salvação, que está 

sempre presente nos momentos bons e, acima 

de tudo, nos momentos maus. 

Vir à missa é um momento de família, momento 

de fé, um momento com Deus.” 



O que andamos a fazer 

A APESSA é associada da FAP Cascais, 

Federação das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação do Concelho de 

Cascais. 

A FAP atua em representação das associações 

nela federadas e reúne mensalmente com os 

representantes dessas associações com vista à 

partilha de notícias sobre a educação a nível 

nacional e também concelhio. 

Esta relação da APESSA com a FAP permite 

igualmente ter conhecimento de um conjunto 

alargado de atividades, tendo em vista 

promover uma maior e melhor participação dos 

pais e encarregados de educação na vida dos 

seus filhos e educandos.

A APESSA 

faz parte da 

FAP Cascais

Cheque SolSal

Foi com muito prazer que a APESSA 

entregou à SolSal - Solidariedade Salesiana 

o donativo no valor de 2.275,50€, 

resultante das vendas de uniformes e 

manuais escolares em segunda mão ao 

longo do último ano letivo.

A APESSA é a facilitadora, mas a 

contribuição é de todos os pais que 

doam roupa e manuais, e de todos os 

pais que fazem as suas compras na nossa 

sede. 

Contamos convosco para 
continuar esta boa ação



“Não podemos ser tímidos 

quando se trata de algo que 

somos bons a fazer"

Miguel Carmona a “voz” da escola



Tímido é o adjetivo que melhor descreve o 

Miguel Carmona, aluno do Salesianos do 

Estoril, 12º Ano, área de Ciências 

Socioeconómicas.

Hoje, a timidez é algo que ainda vive 

dentro dele, mas não dita o rumo da sua 

vida nem define as suas escolhas.

Um dos programas de televisão que o 

Miguel mais gostava de ver era o The

Voice.

Quando abriram as candidaturas para uma 

nova edição em Portugal, o nosso cantor 

largou o medo, pegou no telefone, fez a 

chamada e deu os seus contactos.

Depois foi tudo muito rápido: 2 castings e a 

seguir já estava a entrar em palco onde a 

audiência era Portugal inteiro. 

Nada mau para um tímido…

A sensação de participar, de conseguir 

entrar, foi única e inesquecível, uma 

energia positiva incrível. 

Para além da adrenalina de cantar, foi 

igualmente marcante ver os mentores e o 

público a reconhecerem o seu talento, que 

ele tinha tanto receio em mostrar! É sem 

dúvida, uma experiência que marca para 

sempre uma pessoa.

Mas nem tudo foram rosas. 

Em outubro do ano passado quando o The

Voice ainda decorria, o Miguel estava em 

aulas e já participava num musical. 

Quando foi escolhido para o concurso, falou 

com os pais, e juntos decidiram arriscar. 

Dedicação, esforço, foco, controlo do 

cansaço e vontade, são os ingredientes para 

alcançar os objetivos.

Resultados:

• Aulas: boas notas

• The Voice: finalista 

• Musical: foi um sucesso

Miguel Carmona a “voz” da escola

Quando 

queremos, 
conseguimos



Quer saber mais sobre tudo 
o que se passa na escola?

Leia o Jornal Jovens 
Clique aqui e depois aceda ao 

DNA Online, menu Circulares 

No passado dia 28 de março, um grupo 

de jovens empreendedores da nossa 

Escola dinamizou uma iniciativa 

inovadora com a mascote da turma 

12º B1, Rúben Freitas. 

Foi um momento vivido 
com grande entusiasmo 
na Escola!

No âmbito de um projeto de Física, e em 

colaboração com o Projeto Balua, do 

Instituto Superior Técnico, este grupo de 

alunos lançou um balão meteorológico 

com sensores de estudo científico que 

atingiu cerca de 30 km de altitude, 

rebentando de seguida e caindo com 

um paraquedas!

Rúben seguiu para o 

infinito e mais além… 

http://www.estoril.salesianos.pt/escola/jornais-escolares


O Arraial das 

Famílias 2017 

Marquem já nas vossas agendas: 

dia 3 de junho, sábado, às 15 horas!

Este ano a APESSA lançou o desafio aos 

alunos dos 2º & 3º Ciclos e Secundário de 

serem eles a desenhar o cartaz. 

Vamos ver quem será o vencedor! 

Aproveitamos para relembrar que estamos a 

recolher “material” para a banca das rifas.

Tem artigos em bom estado lá em casa? 

Então entregue na APESSA às 3as e 5as das 

8:30 às 9:30 ou nas portarias ao nosso 

cuidado, até dia 31 de maio. 

O que andamos a fazer 

De manhã é 

que se começa 

o dia…
“Pequeno-almoço de Ideias“ é uma nova 

iniciativa da APESSA que foi muito bem 

recebida pelos Pais Delegados.

A ideia é, num ambiente descontraído e 

saudável, juntar membros da APESSA e Pais 

Delegados dos diferentes ciclos para trocar 

ideias, sugestões e abordar temas e 

iniciativas.

O primeiro Pequeno-almoço de Ideias foi no 

passado dia 10 de março e contou com a 

presença de 10 Pais Delegados.

Estejam atentos pois estamos a tentar já 

planear o próximo!



Resíduos: Vão ser dinamizadas ações para que a 

escola consiga realizar uma recolha mais seletiva 

dos resíduos com a distribuição de Papelões em 

todas as salas e Contentores de embalagens 

para os pátios. 

Água: Serão realizadas campanhas de 

sensibilização, tanto na escola como em casa. 

Energia: Foi dinamizada a Hora do Planeta no 

dia 27 de março, onde apagaram 

simbolicamente as luzes por uma hora.  

Biodiversidade: Aderiram ao concurso Plant

Go!, uma caça às plantas! 

Agricultura biológica: A escola está a 

desenvolver uma horta biológica e hortas 

verticais. 

Alimentação: O projeto é cozinhar refeições 

com os alimentos da horta.

No fim do ano letivo será 
avaliado o plano de ação e 

esperamos poder receber, na 
nossa escola, a Bandeira 

Eco-Escola!

O projeto Eco-Escolas é um programa 

internacional da “Foundation for 

Environmental Education”, desenvolvido em 

Portugal desde 1996 pela ABAE – Associação 

Bandeira Azul da Europa, com o objetivo de 

encorajar ações e reconhecer o trabalho de 

qualidade desenvolvido pelas escolas, no 

âmbito da Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade http://ecoescolas.abae.pt

Os Salesianos do Estoril apresentaram a 

candidatura ao Eco-Escolas no presente 

ano letivo e esta candidatura é avaliada e 

apoiada pela Câmara Municipal de 

Cascais. A APESSA tem um representante 

a trabalhar em sintonia com a Escola no 

âmbito deste projeto.

O Conselho Eco-Escolas reuniu no passado 

dia 23 de março, onde foi apresentado o 

Plano de Ação da Escola, que envolve um 

programa de curto prazo já em curso e cuja 

grande meta é fazer com que a escola seja 

uma verdadeira escola promotora da 

educação ambiental e da sustentabilidade.

Mas para isto, é fundamental a participação 

e o envolvimento de todos para que o 

projeto cresça ao longo dos anos. Para que 

seja do conhecimento dos pais e para que 

possam envolver-se mais, damos a conhecer 

alguns projetos que envolverão todos os 

alunos. Perguntem por eles, em casa, para 

que haja um reconhecimento e estímulo à 

participação. 

ECO-ESCOLAS

http://ecoescolas.abae.pt/


Como é trabalhar num local 

de alto risco como Cabul?

Viver e trabalhar em Cabul é viver na 

incerteza do próximo ataque, numa cidade 

de uma luminosidade sem igual, com 

recantos charmosos, repletos de roseiras e 

árvores antigas, cheios de reboliço de 

bairro, crianças alegres e barulhentas a 

jogarem ao berlinde, mulheres atarefadas 

nas suas idas e vindas, homens a fazer 

negócios nas ruas na venda de tapetes, fruta 

fresca e frutos secos das regiões.

A cidade tem muito comércio: talhos, lojas 

de flores, padarias e pastelarias, lojas de 

tecidos, centros comerciais, salões de 

casamentos, papelarias, lojas de roupa, 

sapatarias, sapateiros, bancos, artigos em 

pele, artigos de casa e muitos restaurantes. 

Há sempre uma presença muito forte de 

militares armados, muros altos com arame 

farpado e tanques de guerra.

Durante pouco mais de 1 ano, foi assim 

a vida de Zara Merali, Especialista de 

Monitorização e Avaliação e antiga 

aluna dos Salesianos. 

Depois de sair da faculdade, a Zara teve a 

oportunidade de iniciar o percurso profissional 

na área de desenvolvimento, com uma ONG no 

norte de Moçambique. Nos 6 anos em que lá 

esteve, trabalhou com várias comunidades na 

monitorização e avaliação em desenvolvimento 

agrícola e de mercados, em saúde, educação, 

sociedade civil e infraestruturas.

Voltou a Lisboa durante 6 meses para trabalhar 

em Chelas, Alta de Lisboa, Lumiar, Rio de Mouro 

e Tapada das Mercês, em projetos de 

desenvolvimento comunitário, incluindo 

grupos de poupança comunitária 

e na educação de adultos.

vamos saber o que andam a fazer os antigos alunos

Vista da cidade de Cabul

Afeganistão

de regresso ao passado…



Depois seguiu rumo à Indonésia para a Ilha 

das Flores, uma das únicas com povos 

católicos e dualmente animistas. Aí esteve a 

coordenar um projeto de reabilitação de 

sistemas de distribuição de água em 16 

aldeias.

De seguida, foi para a Tanzânia, para uma 

das zonas mais pobres do país. Aqui, foi 

coordenadora de equipa de monitorização e 

avaliação. Foram realizados mais de 8 

grandes estudos para os projetos de cadeias 

de valor de arroz, sésamo e horticultura, e 

para o projeto de grupos de poupança 

comunitária. 

Eis que surge a oportunidade de ir 

trabalhar para o Afeganistão, um país 

com uma história milenar e de uma 

cultura riquíssima, de muita batalha pela 

sua independência, e que infelizmente 

volta a estar seriamente afetado pela 

presença de grupos de insurgentes 

terroristas. 

Baseada em Cabul, esteve como especialista 

de monitorização e avaliação de projetos de 

Desenvolvimento de Mercados, Gestão dos 

Recursos Naturais, Refugiados, Redução de 

Desastres Naturais, apoio a entidades 

governamentais, Género e novamente 

grupos de poupança comunitária.

No início da sua estadia, viveu numa casa 

alugada, com um jardim onde ao fim de 

semana se jogava badminton e se comiam 

panquecas caseiras à sombra das macieiras. 

Infelizmente, a situação de segurança em Cabul 

deteriorou-se substancialmente a partir do meio 

de 2016 e todos os estrangeiros a trabalhar na 

ONG foram realojados para o hotel Serena. As 

visitas e passeios na cidade foram canceladas, as 

idas para o escritório passaram a ser feitas em 

carros blindados e acompanhados pelos 

segurança. 

O trabalho continuou intenso, assim como a 

tensão do dia a dia numa cidade que tem 

constantes bombardeamentos e ataques 

suicidas por parte de talibãs e ISIL.

A Zara nunca vai esquecer a simpatia genuína 

dos afegãos que conheceu e com quem 

trabalhou, o seu sentido de humor discreto, a 

generosidade e as amizades fortes.

Curiosidades

Para chegar a Cabul, ou se voa pelo Dubai ou 

por Istambul, onde se pede o visto para entrar 

no país.  

Quando se sai do avião, as mulheres devem 

estar sempre de cabeça coberta por um lenço, 

tapando apenas o cabelo e têm de usar mangas 

compridas – os pulsos não se devem ver. 

Perfil do aluno 

 Nome: Zara Pita Merali, 40 anos 

 Anos 10º ao 12º :: 1993 a 1995

 Instituto Superior de Agronomia, 

Universidade Técnica de Lisboa –

Proteção Integrada das Plantas

A grande parte das compras é feita na rua

de regresso ao passado…



PRÓXIMA 

Escola de Pais 

27 de abril – 5ª feira às 21:00 

Como tornar a alimentação lá de casa 

ainda mais saudável e ideias para os 

lanches

Venha ouvir a nutricionista Ágata Roquette e 

leve consigo uma lista de sugestões para uma 

alimentação saudável, saborosa e divertida. 

Estamos a contar consigo, como sempre no 

Auditório da Escola. 

O que andamos a fazer 

IPSS Rede 

Solidária Ibn

Mucana
O que acontece aos antigos manuais 

escolares que estão na APESSA?

São reciclados por uma boa causa, através 

da Rede Solidária Ibn Mucana, uma IPSS

criada para dar apoio a 40 crianças 

sinalizadas, através da reciclagem de papel e 

cartão, tampas e embalagens de plástico 

PET.  O dinheiro angariado pela Rede 

Solidária destina-se a refeições, material 

escolar, visitas de estudo, sessões de terapia 

da fala, e até foi possível a compra de uma 

cadeira de rodas elétrica.

Nada se perde, tudo se transforma
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