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As escolas só existem porque os alunos existem! E esta é uma
evidência que o professor deve ter presente em cada minuto da
sua atividade docente. Reconhecer no aluno o interlocutor por
excelência evoca a urgência de assumirmos que, mais importante do que aquilo que o professor ensina, é aquilo que o aluno
efetivamente aprende.
De que falamos quando proferimos a palavra ensinar? E,
em relação direta, que papel o da Escola, neste processo de
ensinar e aprender? Na relação dialética, Escola, professores e
alunos, incumbe à Escola motivar os professores, valorizando-os
e fazendo-os sentirem-se implicados na sua missão de ensinar,
de forma que os alunos aprendam efetivamente, numa dimensão
criativa, proativa e autónoma, completamente desvinculada
da mera visão reprodutora, que instiga à preguiça mental e à
desmotivação. Esta cadeia de cumplicidades faz da Escola um
sistema vivo, despertando em todos os envolvidos uma visão
ecológica de saber Ser e saber Estar, cada vez mais exigente, a
caminho da excelência.

Deste modo, a Escola é muito mais do que a transmissão de
conteúdos académicos, embora esses sejam cada mais centrais
à medida que o aluno evolui no seu percurso escolar. Quando
esses mesmos conteúdos são acalentados pela valorização, desde
os primeiros anos escolares, do “aprender a pensar”, no acicate
constante do espírito crítico e reflexivo, preparamos os alunos,
como Pessoas, para o assumir das suas atitudes, para a defesa
dos seus pontos e vista, em suma, para a consolidação de Valores,
ancorados na constante (re)valorização da autenticidade e da
consistência de atitudes. Falamos assim, de alunos motivados
para aprender, de professores motivados para ensinar e de uma
escola preparada para contribuir para o “sucesso escolar”, ciente
de que o binómio “sucesso escolar” implica vários olhares e
múltiplos sentidos.
A coletânea de textos que apresentamos traduz exatamente
essa consciência viva de que o direito à diferença se espraia na
vantagem de pensarmos diferente, no incitamento à reflexão e no
desenvolvimento do discurso argumentativo, pelo testemunho
vivo de jovens, que nos presenteiam com mensagens criativas,
à revelia do espírito de massificação que teima em tirar-lhes do
seu interior a capacidade de inovar, de produzir e de recriar.
Este livro representa a força viva da juventude que, através da
expressão escrita e plástica, exprime o que sente e o que pensa,
numa vontade imensa de se fazer ouvir.
Bem haja, por tudo isto, a Escola que sabe acarinhar estes
alunos, estes professores, estes assistentes e estes pais que no dia
a dia dão o seu melhor para manter viva a chama da vontade de
fazer mais e melhor, em prol de uma visão educativa que aposta
num Amanhã, revigorante e profícuo.

A adolescência

Estamos na idade em que todos se queixam de nós. Os nossos
pais acusam-nos de quebrar tudo o que é regra, dizem-nos que
estamos, constantemente, a ultrapassar os limites, e queixam-se
ainda da nossa língua “crescer para o lado errado”, porque só
dizemos parvoíces e somos mal-educados.
Nós, por outro lado, começamos a olhar para o mundo de
outra maneira: os adultos deixam de ser os nossos super-heróis,
começamos a ver pequenas imperfeições e apaixonamo-nos pelo
conceito de “injustiça”; as regras começam a parecer injustas e
a resposta “porque quem manda sou eu!” passa a ser a maior
violação dos nossos direitos. Torna-se impossível não questionar
as razões dos adultos e achamos absurdo que a seguir a “ganha
juízo, que já és grandinha” se siga um “não, não podes, ainda és
muito novinha”. É-nos exigida responsabilidade de adulto, mas
não nos são dadas as responsabilidades e liberdades de adulto.
Somos sempre demasiado jovens ou demasiado crescidos,
sem nunca termos a idade certa.
Falta juntar a isto a explosão que acontece nesta altura nos
nossos corpos: a fisiologia a dizer “faz” e a cabeça a dizer “não
faças”.
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Como é que é possível, nesta confusão toda, nós ainda
conseguirmos perceber o que é suposto fazermos? Temos aulas,
centros de estudo e, à noite, ainda esperam que trabalhemos
mais um pouco. E se as notas baixam é porque andamos com a
cabeça nas nuvens.
O que vale é que, no meio desta confusão toda, conseguimos
arranjar tempo para uma data de “primeiras vezes”: a primeira
saída com os amigos, a primeira vez que nos pedem opinião
sobre algo sério, o primeiro romance, o primeiro beijo, o primeiro
“não”. E é de dentro da cerca de regras fechada que nós, rodeados
de proteção, olhamos pela primeira vez para o mundo “a sério”.
Ah! Ser adolescente…

Aprender e viver

Texto por Ana Rita Marques, 9ºB
Ilustração por Gabriela Moreira, 9ºB

Nós precisamos de tempo para pensar, precisamos de ser
livres para vivermos felizes e temos que arriscar para saber se
somos bons em alguma coisa.
Texto por Maria Inês Gonçalves, Mariana Oliveira,
Inês Fernandes, Catarina Ribeiro - 8G
Ilustração por Jéssica Barbosa, 9ºE
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You have a dream

Your hair shines like the sun. You say you have a dream, can
I be a part of it?
You stare at me and blink your left eye like we have known
each other forever. The colours in your hair reflect your beautiful
and colourful happy life.
Your look shows you are fearless, determined and you want
to live life with joy, fulfilling your greatest dream.
Texto por João Pedro Teixeira, 10ºB
Ilustração por Márcia Raquel Moreira, 9ºD
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Ilustração por Alexandre Branco, 9ºE
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Da janela do meu
quarto vejo...

Todos os dias de manhã levanto-me, abro as janelas e vejo
um enorme campo com imensa erva verdejante. Vejo as árvores
a baloiçar com os seus ramos finos e frágeis a baterem-se uns
contra os outros ao sabor do vento como se estivessem a dançar
harmoniosamente na grande pista de dança que é o céu onde se
vê, bem lá no fundo, uma nuvem colorida. É uma nuvem de tons
azuis, amarelos, vermelhos, verdes, cor-de-rosa, laranja e muitas,
muitas outras cores que pintam as pequenas aves que cantam
maravilhosamente, tentando encantar os seus pares, como se
fossem encantados por magia.
Vejo o cão do vizinho a correr e saltar atrás das borboletas
que sobrevoam o relvado com uma grande variedade de flores
e árvores de fruto. Alegro-me com os seus frágeis movimentos,
que embora pequenos, transmitem um enorme sentimento de
liberdade.
Texto por Catarina Cortinhas, 8ºC
Ilustração por Margarida Oliveira, 7ºG

- 12 -

- 13 -

Pequeno equívoco

Caminho em mares de ruínas, ossos e podridão, ignorando
tudo em meu redor, apenas pensando quando é que este pesadelo
achará o seu fim.
Humanos, são gerados para sofrer e nascem para morrer.
Os guinchados dos diabretes ecoam pelas torres temerosas
como chilreios de pombos lamuriosos numa catedral.
Planto as sementes da dúvida para ceifar a colheita da sabedoria.
Um pequeno equívoco é a melhor cura para um ego exagerado.
Texto por Rui Piedade, 12ºC
Ilustração por Sara Estela, 8ºB
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Ilustração por Joana Silva, 9ºE
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Definição do amor

O amor é possível
Anda de mãos dadas com a alegria,
Momentos que são vividos de uma forma inesquecível,
Onde tudo é vivido com fantasia.
Reacende a luz da vida,
É como recontar a minha infância,
Passagem nunca esquecida,
Onde os sonhos são vividos com abundância.
Sorrir como um raio de sol,
Sempre vivido e sentido,
Intenso como mentol.
Viagem conduzida por um sentimento incrível,
Estar aqui e não estar,
Logo… isto é amar!
Texto por Mariana Pereira e Rita Coelho, 8ºF

é d a I nês!
Ilustração por Inês Fernandes, 8ºG
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coletânea de textos que apresentamos traduz
“ Aexatamente
essa consciência viva de que o direito
à diferença se espraia na vantagem de pensarmos
diferente, no incitamento à reflexão e no
desenvolvimento do discurso argumentativo,
pelo testemunho vivo de jovens, que nos presenteiam
com mensagens criativas, à revelia do espírito de
massificação que teima em tirar-lhes do seu interior
a capacidade de inovar, de produzir e de recriar.
Este livro representa a força viva da juventude que,
através da expressão escrita e plástica, exprime o
que sente e o que pensa, numa vontade imensa de
se fazer ouvir.”
do Prefácio por Paula Romão, Diretora
da Escola Secundária do Castêlo da Maia

