
Aconteceu no dia 24 de Fevereiro, pelas 17.30 horas, a apresentação pública do projecto "Um rosto, uma 

história...", no Instituto Politécnico de Beja, numa cerimónia que contou com a presença de Maria do 

Carmo Gomes, Vice-Presidente da Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), dos membros das equi-

pas dos Centros Novas Oportunidades parceiros 

neste projecto e de outras entidades locais e 

regionais que com a sua presença dignificaram 

o acto. Após a divulgação do projecto foi servi-

do um pequeno lanche aos participantes, pelos 

alunos do Curso de Serviço de Mesa e Bar do 

Agrupamento de Escolas Nº 3 de Beja, momen-

to aproveitado para contactos com as entidades, 

convívio e partilha de experiências. 

O projecto foi desenvolvido em trabalho cola-

borativo pelos Centros Novas Oportunidades 

dos Agrupamentos de Escolas de Almodôvar, 

Cuba, Mértola, Nº 3 de Beja - Santiago Maior, 

da Escola Secundária com 3.º ciclo D. Manuel 

I, de Beja, da Escola Secundária com 3.º ciclo 

de Moura, da ESDIME - Agência para o 

Desenvolvimento Local do Alentejo e Sudoes-

te, Lda e da Rota do Guadiana - Associação de 

Desenvolvimento Integrado. 

O objectivo do projecto visa promover a adesão à Iniciativa Novas Oportunidades e consequentemente 

aumentar e melhorar as qualificações dos adultos da região Baixo Alentejo. Este projecto aposta no mar-

keting de proximidade na medida em que nos cartazes e flyers produzidos estão adultos que certificaram 

as suas competências nos vários Centros Novas Oportunidades e por trás de cada rosto está uma história 

que será um exemplo a seguir pelos futuros candidatos à frequência dos Centros. Este projecto teve ainda 

o apoio da ANQ, que assegurou as sessões fotográficas e a concepção dos objectos gráficos.   

A campanha está em marcha com os anúncios publicados nos jornais Diário do Alentejo e Correio Alen-

tejo e a afixação de cartazes e distribuição de flyers. 

Os Centros parceiros pretendem aproveitar o trabalho colaborativo criado com este projecto e desenvol-

ver actividades comuns que contribuam para dinamizar a Iniciativa Novas Oportunidades.   

 

Coordenador do Centro Novas Oportunidades Saber Ser S@ntiago Maior 

Alberto Lameira 
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seu dia-a-dia.  

Para além disso, ficaram cientes do quão 

importante é, a formação ao longo da vida e 

sem dúvida que o processo RVCC que fre-

quentam beneficiou deste processo de for-

mação. 

Durante toda a acção, foram abordados con-

ceitos que surgem na vida do cidadão sem 

que este se aperceba que, os mesmos, são 

situações problemáticas de resolução mate-

mática.  

Para resolver estas situações, a Matemática é 

a única solução. Senão vejamos: 

- quando consultamos um horário de auto-

carro ou de comboio temos de fazer uma 

série de operações mentais para saber qual o 

horário que nos interessa, quanto tempo 

demora a viagem; 

- quando queremos fazer um jantar para 

muitas pessoas e temos que aumentar/

diminuir a quantidade dos ingredientes de 

uma receita; 

- quando temos que prever o consumo 

médio do combustível do nosso carro para 

fazermos contas e gerirmos o orçamento 

familiar até ao final do mês; 

- quando temos que calcular as despesas 

que se possam ter para fazer obras em 

casa; 

- quando lemos o jornal ou assistimos a 

um programa na TV, somos constante-

mente atingidos com gráficos que descre-

vem situações que nem sempre consegui-

mos compreender exactamente. 

Pois bem, tente lá resolver todas estas 

situações sem usar a Matemática? 

 

 

 

 

 

 

Formadora de MV e TIC 

Joana Ferreira 

No âmbito do processo RVCC e para col-

matar algumas falhas manifestadas pelos 

adultos, na área de competência-chave 

Matemática para a Vida, foi-me proposto o 

grande desafio de accionar a Unidade de 

Formação de Curta Duração, MV-3-B.  

Esta unidade que se dedica inteiramente a 

usar a Matemática para analisar e resolver 

problemas e situações problemáticas é tra-

balhada durante 50 horas e enquadrada em 

situações da vida quotidiana dos formandos. 

Foi com muito agrado que me apercebi da 

vontade que os adultos têm em aprender 

Matemática, que é considerada pela maior 

parte da população um “bicho-de-sete-

cabeças”.  

Todos estes adultos chegaram ao fim e per-

ceberam que esta área 

é uma ferramenta 

útil para compreen-

derem o mundo à 

sua volta e resolver 

os problemas que 

lhes aparecem no 

No âmbito das parcerias formalizadas entre 

o Centro Novas Oportunidades Saber Ser 

S@ntiago Maior e as entidades formadoras 

SISEP, COMPETIR e UNIVERSUS estão a 

decorrer Unidades de Formação de Curta 

Duração (UFCD) em Matemática para a 

Vida, Tecnologias de Informação e Comu-

nicação, Língua Inglesa e Segurança, Higie-

ne e Saúde no Trabalho. 

Foram também celebradas parcerias com as 

Juntas de Freguesia de Baleizão e Salvada. 

Neste âmbito está a desenvolver-se o proces-

so RVCC de Nível Básico e Secundário, 

com o apoio das respectivas Juntas. 

O Centro Novas Oportunidades Saber Ser 

S@ntiago Maior está a tentar dinamizar uma 

UFCD em competências sociais e paren-

tais destinada a encarregados de educação 

e público em geral. Apela-se aos interes-

sados que se dirijam ao Centro para efec-

tuar a sua inscrição. 

Coordenador do Centro Novas Oportu-

nidades Saber Ser S@ntiago Maior 

Alberto Lameira 
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Momentos da Sessão de Júri 

O Centro Novas Oportunidades Saber Ser 

S@ntiago Maior realizou sessões de Júri 

de Certificação de Nível Básico e Secun-

dário nos dias 9 de Fevereiro, 21 de Mar-

ço, 11 e 12 de Abril com as avaliadoras 

externas Drªs Ana Maria Baptista e Cristi-

na Rúbio. Estão previstas mais sessões no 

mês de Maio.  

Os candidatos presentes a Júri de Certifi-

cação obtiveram equivalência ao Nível 

Básico e/ou Secundário de escolaridade. O 

Júri condensa, num lapso de tempo, a 

apresentação perante a comunidade do 

trabalho realizado ao longo do tempo 

pelos candidatos que frequentaram o Cen-

tro.  

São momentos de partilha de experiências, 

de exposição de histórias de vida em que 

se vê, claramente, a importância da frequên-

cia do processo RVCC na vida dos adultos e 

a motivação para continuar a melhorar os 

seus percursos pessoais, sociais e profissio-

nais. São portas que se abrem e novas opor-

tunidades que se criam.  

E a equipa técnico-pedagógica fica, também 

ela orgulhosa do trabalho produzido e valo-

rizado pelos candidatos.  

Qualificação dos desempregadosQualificação dos desempregados  
O Director e o Coordenador do Centro 

Novas Oportunidades Saber Ser S@ntiago 

Maior reuniram, na Escola Básica de San-

tiago Maior, Beja, com o Director do Cen-

tro de Emprego de Beja e a Directora do 

Centro de Formação Profissional de Beja, 

respectivamente Dr. Noel Farinho e Antó-

nia Luísa, no dia 4 de Fevereiro de 2011, 

no sentido de operacionalizar a Nota de 

Procedimentos "Encaminhamento dos 

Desempregados Inscritos nos Centros de 

Emprego sem 12º ANO completo para a 

rede Nacional de Centros Novas Oportuni-

dades", emitida pela ANQ, para dar cum-

primento ao previsto no Despacho nº 

17658/2010, de 25 de Novembro. Foram 

definidos procedimentos comuns para o 

encaminhamento dos adultos para o Cen-

tro.  

A Nota de Procedimentos é mais um ins-

trumento que visa encontrar soluções para 

os adultos desempregados, melhorarem as 

suas qualificações e consequentemente 

conseguirem sair da situação de desempre-

go. Esta é mais uma medida da Iniciativa 

Novas Oportunidades para que os cidadãos 

continuem activos na procura e desenvolvi-

mento das suas qualificações.  

 

 

 

Coordenador do Centro Novas Oportuni-

dades Saber Ser S@ntiago Maior 

Alberto Lameira 



O início de serão do dia seis de Abril de 2011 na biblioteca da Escola Básica 

de Santiago Maior, em Beja, foi diferente.  

Em vez de sessões de demonstração e reconhecimento ou aquisição de com-

petências, houve um encontro. Um encontro com um mundo tão longe e tão 

perto de cada um de nós. Um mundo que se oculta por detrás de uma capa 

mais ou menos colorida. Um mundo que aguarda o gesto de folhear as páginas 

para se poder revelar a todos aqueles que ousam fazê-lo. 

A retribuição é a partilha de vivências que o mesmo contém em si, possibili-

tando ao leitor experimentar as emoções que dele brotam: alegrias, dramas, 

divertimentos, reflexões, conhecimentos, entre outros. Essa é a magia de um 

livro, essa é a magia que contagia aqueles que o lêem. 

A iniciativa da Escola Básica de Santiago Maior , Beja, (juntar leitores, livro e 

autor) constitui um passo de mágica na interacção entre agentes ligados ao 

fenómeno. 

Propor um livro para ser trabalhado nas múltiplas sessões da entidade; juntar 

os potenciais “trabalhadores” do livro nas múltiplas sessões (formandos EFA, 

candidatos ao Processo RVCC, formadores e técnicos afectos à modalidade); 

adicionar o criador da obra, representam acções de importância chave para 

todos os intervenientes. 

Para o livro, porque, por mais fascinante que seja o seu conteúdo, ele necessi-

ta ser aberto, explorado e interpretado para revelar a sua essência. Um livro é como um príncipe encantado que está transformado em sapo. 

Só o beijo da princesa o libertará do encantamento, só o gesto do leitor lhe devolverá a vivacidade. 

Para o autor, porque tem oportunidade de contactar com o público, com o leitor, com aqueles que devolverão vivacidade à obra criada. 

Para os leitores porque têm a possibilidade de confrontar a criação com o criador, e daí extraírem dados novos sobre o principal protago-

nista – O LIVRO.  

No dia seis, celebrou-se essa festa. Leitores, autor e livro revelaram-se entre si.  

A «Operação Dominó» foi apresentada pelo próprio criador aos potenciais leitores. A analogia entre investigação criminal e universo for-

mativo, apresentava-se como uma conjugação de contornos forçados e que suscitava desconfiança. Depois de uma breve indagação pelos 

meandros da «Operação Dominó», com o autor a fazer de cicerone, investigação formativa e universo criminal nunca pareceram tão próxi-

mos. Ambos têm como ponto de partida indícios e pistas. Ambos utilizam estratagemas criativos para alcançar os seus intentos. Ambos 

pretendem provar algo e fazer justiça.    

Sobre a obra que serviu de pretexto para o encontro, e de uma forma muito breve: trata-se de um policial que homogeneíza investigação 

criminal com contextos formativos. Drama, comédia, deduções lógicas, tradições alentejanas, contrastes culturais, inveja, escárnio, traição, 

vícios, crime, droga, homicídio, suicídio, entre outros, fazem parte dos ingredientes do preparado que dá pelo nome de «Operação Domi-

nó». 

Enquanto autor, considero de importância vital este tipo de iniciativas, como estratagema de promoção do livro e da leitura. Juntar os 

agentes intervenientes em torno de um objecto comum – O LIVRO – aproxima as partes, quebra as barreiras entre 

escritor e leitor, lança o diálogo e estimula a reflexão. Em suma, todos saímos a ganhar.  

A concluir, um agradecimento especial à organização do evento, pela capacidade de mobilização de público, pela 

estratégia usada na dinamização da iniciativa e, sobretudo, pela excelente acção de promoção do livro e da leitura. 

 

Escritor   

Luís Miguel Ricardo 
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Este evento insere-se no âmbito do Projec-

to Santiago Saudável e do Plano Nacional 

de Leitura Novas Oportunidades a Ler+. 

A iniciativa contou com a presença de 47 

pessoas, sendo na sua maioria, adultos 

inscritos no Centro Novas Oportunidades.  

A abertura da sessão foi feita pelo Direc-

tor do Agrupamento, professor Joaquim 

Cabecinha, seguida da apresentação do 

autor, feita pela professora Maria João 

Rosa, responsável pelo Plano Nacional de 

Leitura Novas Oportunidades a Ler +, no 

Centro. 

A implementação do projecto levou a 

equipa a reunir e a apurar os dados resul-

tantes da aplicação do inquérito.  

Em conclusão à análise realizada sobre o 

nível de satisfação com a dinamização do 

evento e da motivação para a leitura, apraz 

dizer que o projecto implementado se 

revelou muito satisfatório para todos os 

intervenientes.  

Para a obtenção destes resultados foi cru-

cial a colaboração de toda a equipa do Cen-

tro, dos alunos e docentes, Fernando Pena e 

Lurdes Fialho, do Curso de Serviço de Mesa 

e Bar, bem como da docente responsável 

pela biblioteca, professora Joaquina Cruz. 

De realçar que foram atingidos os objectivos 

propostos inicialmente, considerando-se que 

é extremamente necessário a continuidade 

destas actividades com vista à erradicação 

da iliteracia na nossa região. 

 

Equipa Organizadora 
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Momentos  de 

Apresentação do livro  

“Operação Dominó” 

“A apresentação do livro "Operação Dominó", de 

Luís Miguel Ricardo, decorreu numa sessão com 

momentos bastante agradáveis e interessantes. 

De uma forma sucinta e cativante, o escritor, com a 

sua capacidade de comunicar, focou vários 

aspectos de um Alentejo profundamente rural e da 

cultura americana. Estes aspectos, conjugados com 

o enredo (romance policial), motivaram-me para 

a leitura do livro.” 

Adosinda Cabral 



Conforme previsto no plano de activida-

des do Centro Novas Oportunidades 

Saber Ser S@ntiago Maior, para o ano de 

2011, realizou-se no passado dia 31 de 

Março, entre as 18.30h e as 21.00h, o 2º 

Workshop de Línguas – Partilha de Sabe-

res em Várias Línguas. Este Workshop 

teve como principais objecti-

vos:  sensibilizar os participantes para a 

importância de relembrar/aprender lín-

guas,  promover a tomada de consciência 

e o respeito por outras línguas e culturas 

e estimular a aprendizagem de línguas ao 

longo da vida. 

Este Workshop foi 

dinamizado pelas 

formadoras Ana-

bela Inverno, 

Carina Casteleiro 

e Maria João 

Rosa nas línguas 
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de Inglês, Espanhol e Francês, respectiva-

mente. 

Participaram no evento 30 candidatos ins-

critos neste Centro e em processo de reco-

nhecimento, validação e certificação de 

competências, de Nível Secundário. 

A abertura do Workshop realizou-se na 

Biblioteca da Escola Básica de Santiago 

Maior, Beja, com a presença da Subdirec-

tora do Agrupamento, Professora Concei-

ção Teixeira. Após a distribuição das pas-

tas com os materiais de trabalho, os partici-

pantes foram encaminhados para as respec-

tivas salas para desenvolvimento das acti-

vidades. Estas, segundo testemunhos dos 

participantes, decorreram de forma muito 

agradável, denotando-se grande entusiasmo 

por parte dos mesmos. 

Para aferir o grau de satisfação dos partici-

pantes, estes avaliaram o Workshop, atra-

vés do preenchimento de um pequeno 

questionário. 

Da avaliação efectuada, verifica-se um 

grau de satisfação entre o Muito Satisfeito 

(45%) e o Satisfeito (44%). 

Questionados sobre que outros temas 

gostariam que fossem abordados em futu-

ros workshops, os participantes responde-

ram: 

-“...mais à base de Espanhol porque 

achei muito interessante...” 

-“...projecto de vida...” 

-“Louvo a iniciativa, que julgo proveito-

sa...” 

  

 

 

Equipa organizadora  
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Integrado, e habi-

tuado, durante 

vários anos ao ensi-

no regular, onde 

leccionei a discipli-

na de Ciências Físi-

co-Químicas ao 3º 

ciclo e secundário, 

deparo-me agora com uma realidade bem 

diferente mas onde a formação continua a 

desempenhar o papel principal.  

O modelo normal de ensino que todos 

conhecemos sofreu, adaptações, diversas 

alterações com a finalidade de oferecer 

uma nova oportunidade, a pessoas, adultas, 

que possivelmente não a tiveram no tem-

po, espaço ou altura devidos pelos mais 

diversos motivos. Apesar das imensas 

reformas a que a educação tem sido sujei-

ta, mais parece, às vezes, ter passado ao 

lado de uma evolução galopante e que afec-

ta directamente todos os sectores da socie-

dade em que vivemos, reconhece-se a pos-

sibilidade que é dada a uma pessoa de, em 

parte, recuperar o tempo perdido, aumentar 

a auto-estima, torna-se mais interventiva 

mas principalmente adquirir novos conhe-

cimentos, nas mais diversas áreas, o que é 

muito positivo.  

Os Centros Novas Oportunidades espalha-

dos um pouco por todo o país permitem 

reconhecer, validar e certificar competên-

cias que os adultos possuem mas que no dia

-a-dia, na vida quotidiana, não usam talvez, 

em parte, pela falta de noção de que os 

possuem. Os Centros despertam nestes 

adultos os conhecimentos adquiridos ao 

longo das suas vidas, que em muitos casos 

estão apenas adormecidos. Acontece, tam-

bém, em alguns casos a aprendizagem de 

matérias novas, tal como acontece com 

uma criança numa escola, neste caso não 

serão experiências de vida mas sim deter-

minados assuntos em concreto. 

A área em que estou integrado, Sociedade, 

Tecnologia e Ciência (STC), que é com-

posta por sete grandes núcleos, abrem aos 

adultos a possibilidade de explorar os mais 

diversos temas, desde que respeitem a 

integridade do referencial, que é em muitas 

situações o “calcanhar de Aquiles” de todo 

o processo mas que, os formadores e os 

profissionais de RVC no trabalho articula-

do se encarregam de desocultar, possibili-

tando aos adultos atingir metas de ensino/

aprendizagem, muitas vezes surpreenden-

tes, até para eles.    

Formador de STC 

António Tagarroso 
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Ovibeja 2011 

A campanha "Um rosto, uma história..." será divulgada na OVIBEJA entre os dias 4 e 8 de Maio de 2011, fruto do trabalho 

desenvolvido entre os Centros parceiros. A 28ª edição da OVIBEJA será um espaço e um tempo privilegiado para dinamizar 

a campanha de martketing de proximidade de modo a chegar a muitos adultos e candidatos visitantes deste certame. 

 

FotoFoto--ReportagemReportagem"Um rosto, uma história..." Marketing de proximidadeUm rosto, uma história..." Marketing de proximidade 
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Restante Equipa do CNO 

 

A equipa técnico-pedagógica do Centro Novas 

Oportunidades “Saber Ser S@ntiago Maior” 

deseja a todos os leitores do seu boletim uma 

Boa Páscoa! 

Cartão de visita 

 

Centro  Novas Oportunidades  

“Saber Ser S@ntiago Maior” 

 

Avenida Comandante Ramiro Correia  

7800-261 BEJA 

 

Telemóvel: 938 537 653 

Telefone: 284 389 230 

Fax:284 389 120 

E-mail: rvcc.sm@gmail.com  

 

 

Estão abertas inscrições durante 
todo o ano. 

 

Horário 

 

De Segunda-feira a Quinta-feira das 
9:30h às 21:30h 

 

Sexta-feira das 9:00 h às 13:00h e 
das 14:00h às 17:30h 

Realizou-se nos dias 6, 7 e 8 de Abril na 

Escola Básica de Santiago Maior, Beja, a 

“Mega Actividade – Santiago Saudável”, 

prevista no Plano Anual de Actividades 

do Agrupamento de Escolas Nº 3 de Beja. 

Foram dias diferentes em que se 

realizaram muitas actividades que 

mobilizaram a comunidade educativa. 

Para além de outras, desenvolveram-se 

actividades na área da Música, Dança, 

Línguas, Artes, Desporto, Ciências, 

Matemática, História, Literatura, 

Segurança Interna, Protecção civil, 

Educação Especial… 


