Agrupamento de Escolas de Nelas recebe distinção de “Escola Amiga”
A iniciativa conjunta designada “Escola Amiga” da CONFAP (Confederação Nacional das
Associações de Pais), da LeYa e do psicólogo Eduardo Sá, que visa distinguir escolas que
contribuem para um desenvolvimento mais feliz da criança no espaço escolar e partilhar essas boas
práticas, atribuiu o selo “Escola Amiga” ao Agrupamento de Escolas de Nelas, pelo seu projeto "Ser
amável é fixe/ It's cool to be kind". Criado e dinamizado pela docente Magda Mesquita, foi
desenvolvido ao longo do segundo período do ano passado, envolvendo todas as turmas do 7.º ano
de escolaridade e uma turma 8º. D (8.º D), os respetivos professores e também assistentes
operacionais e técnicos da Escola Básica Dr. Fortunato de Almeida.
A ideia decorreu de um exercício de reflexão sobre o perfil da população estudantil do Agrupamento,
em resultado do qual foi identificada a necessidade de melhorar atitudes e comportamentos dos
discentes, da sua forma de estar e de se relacionar com os elementos da comunidade escolar. A
iniciativa teve enquadramento no Projeto Educativo do Agrupamento, nomeadamente no imperativo
de formar cidadãos “autónomos, responsáveis, interventivos, solidários e tolerantes”. Foi reforçada
a frequência de atividades com vista ao desenvolvimento da cooperação e entreajuda. O empenho
dos alunos no Projeto "Ser amável é fixe!" também surtiu um efeito positivo em alguns discentes,
sendo notório o seu empenho na realização de gestos amáveis. Alguns registaram o seu
testemunho em vídeo, sublinhando a importância dos desafios para a consciencialização do
desenvolvimento de uma cultura de amabilidade. É de assinalar o entusiasmo no envolvimento nas
atividades propostas por parte de todos os elementos que colaboraram nesta iniciativa. Aos
discentes mais amáveis (pela pontuação obtida) foram entregues crachats e sacos de pano com o
logotipo do Projeto, numa colaboração com o Curso Profissional de Técnico de Design Gráfico.
Tal como refere o júri do concurso na atribuição desta distinção, “Cada selo é sinal de que naquela
escola o coração está na base das aprendizagens e do crescimento. Cada selo é sinal de que
naquele espaço a escola vai além dos seus muros. Crescer e aprender em cada uma daquelas
escolas é ser mais feliz!”
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