
Ouvindo os parceiros – Enfª Augusta Carmen Vieira (UCC)

Como surge o envolvimento da UCC no projeto “Venha Aprender a Educar”, da Escola EB23 de Leça da
Palmeira? R: O projeto não existia anteriormente à parceria com a UCC. Existiam reuniões com EE
( d d d ã ) b á i d lid d úd ( C ili i id d(Encarregados de Educação), sobre a temática da sexualidade em que a saúde (Drª Cecilia Eira, autoridade
em saúde) participava. Com a parceria posterior que surgiu entre a escola e a saúde nasceu um projeto
conjunto, cuja designação foi “Venha Aprender a Educar”, no sentido de desenvolvimento de competências
parentais. Entre sinergias de trabalho e na convergência de ideias e planos, a enfermeira A. Carmen Vieira e a
psicóloga Adriana Campos criaram um modelo de interação com a comunidade, que permitiu a troca de
b d i iõ b t áti t i d id d d di ã E t t d h i tsaberes e de opiniões sobre temáticas atuais e de necessidade de discussão. Esta troca de conhecimentos

esteve sempre em cada sessão conduzida, articulada e orientada por personalidades versadas nos temas em
discussão.

Qual o público‐alvo? R: O Projeto na génese estava direcionado a EE, como representantes dos seus
educandos, tendo‐se estendido e direcionado para todas as pessoas que estivessem interessadas em, p p q
participar, em prol da educação e tendo por base que todos somos potenciais educadores.

Tendo conhecimento que o Projeto vai ter continuidade, qual a atuação a ter para colmatar os problemas
de divulgação, do mesmo, de forma a sensibilizar mais educadores para uma participação ativa? R: Dever‐
se‐á envolver e trabalhar mais com os meios de comunicação social assim como com instituições do concelho

l l d ó dcom algum impacto social, nomeadamente, com a autarquia, com a paróquia, com as associações de pais e
com todos os outros parceiros sociais que possam dar cara à intenção do mesmo.

Existirá a possibilidade de envolver os pais que por estarem menos informados são mais resistentes à
participação? Se sim, como? R: Sim. Com uma intervenção continuada junto de todos os envolvidos no
processo Em particular pela divulgação dos diretores de turma aquando dos momentos de reunião com osprocesso. Em particular pela divulgação dos diretores de turma aquando dos momentos de reunião com os
EE; na troca de pareceres entre os próprios EE e continuando a apostar em temas que sejam pertinentes e
que deem resposta às necessidades específicas de todos os educadores.

De que forma este Projeto pode apresentar mais efeitos na Escola? R: Será um objetivo futuro cuja forma
de o alcançar deve ser planeada juntamente com as outras entidades envolvidas.
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