
 
 

        

Jornadas do Patrono da Escola Básica Dr. Fortunato de Almeida  
 

Divulgação da Tertúlia “Dormir + Para Ler Melhor”  
“Venha passar o serão connosco” 

 

Inserido no PAA e no âmbito da comemoração do Patrono da Escola Básica, Dr. Fortunato de 

Almeida, a Coordenação dos Diretores de Turma do 2º ciclo propôs como atividade uma tertúlia 

fundamentalmente direcionada aos encarregados de educação do Agrupamento. Impôs-se, desde o início, 

em termos de conteúdos e calendário, fazer uma boa articulação das atividades propostas para as otimizar, 

enriquecer e diversificar. A temática de fundo que nortearia a tertúlia e as atividades que se viessem a 

associar girariam em torno da educação para os valores e da assunção de competências parentais. 

Posteriormente, com a aprovação do projeto MetaMorpheus, a desenvolver na Escola Básica Fortunato de 

Almeida, da iniciativa da Biblioteca Escolar, no âmbito do mais abrangente projeto «Dormir+ para Ler 

Melhor», do Plano Nacional de Leitura, decidiu-se focar esta temática na tertúlia, apoiando o 

desenvolvimento da consciência de que o repouso é fundamental a vários níveis: físico, intelectual e 

emocional. 

A incidência sobre esta temática assume maior relevo quando se constata, pela observação em 

contexto escolar e nos contactos com os encarregados de educação, que estão cada vez mais presentes 

sinais de cansaço nos alunos. Também se identificam dificuldades de menorização, de concentração, de 

irritabilidade, de agressividade, de construção de relações interpessoais pouco saudáveis, e até de um 

número crescente de alunos com perturbação de hiperatividade, que a literatura da especialidade sinaliza 

como consequências, entre outras, de um descontrolo do sono e da «negação» abusiva de um horário 

regular diário de descanso.  

A tertúlia está a ser planeada com o envolvimento de vários intervenientes. Agendada para o dia 24 

de abril, à noite, no Edifício Multiusos da CMN, será destinada a toda a comunidade educativa, sendo que 

as oradoras, Dr.ª Teresa Rebelo Pinto e Dr.ª Helena Rebelo Pinto, especialistas em Ciências do Sono, 

abordarão o tema, esclarecendo os presentes acerca de uma boa higiene do sono e da compreensão dos 

seus mecanismos, tendo por mote apontamentos musicais, interpretados pelos alunos do EAM e do Clube 

de Música da EBFA que, desta forma, interpretarão e comemorarão o tempo histórico de abril de há 

quarenta anos, marcado pelo acordar/despertar de um “sono” perturbado pela guerra e pela ausência do 

tesouro da liberdade.  

Partilhar saberes e experiências bem como estreitar as relações escola-família é o nosso objetivo.  

Divulgue! Participe! 

A Coordenadora dos Diretores de Turma 
2ºciclo  

Ano letivo 2013-2014 

                  


