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Aconteceu...

EDUCAR É AMAR
Foi este o primeiro pensamento que me assolou quando, na manhã do passado dia 12, os alunos regressaram ao 

STEE para o início de mais um ano letivo.

Os meus olhos �taram as crianças e jovens sentados na relva ou nas cadeiras de rodas, os pais 
acompanhando lado a lado, à espera de umas palavras de boas-vindas. Os docentes e técnicos 
ladeando uns e outros. Alguns parceiros desta comunidade educativa, que quiseram testemunhar e 
partilhar este momento, observavam a decoração do jardim e conversavam amenamente.

Em todos vi alegria e expetativa. À janela, as cozinheiras também esboçavam sorrisos e acenavam 
carinhosamente aos alunos. Não faltaram o chá e o lanche, cuidadosamente preparados.

Começava, assim, mais um ano e, em fundo, ouvia-se música que tocava num ambiente simpático e 
acolhedor. Proferi algumas palavras para o microfone e uma criança, ansiosa por ouvir o artista 

convidado, com o seu jeito informal e natural disse: “despacha-te”. A gargalhada foi geral e contagiante.

Quando se fala de uma educação de base humanista é certamente disto que se trata: centrar a nossa 
atenção e atuação nos valores fundamentais da dignidade humana, no acreditar em cada um como ser 

único, com potencial a descobrir e a desenvolver.

Os caminhos de acesso ao saber e os percursos escolares podem ser diversos, mas importa 
garantir a todos as melhores oportunidades educativas, num contexto e numa sociedade que 

respeita a diversidade e promove a equidade. 

Acredito que cada pro�ssional, cada família e cada aluno sentem que aqui (no STEE) o ato 
de educar é mesmo um ato de amor. Um bom ano letivo!

“A educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem.” (Freire, 1983)

Férias Inclusivas – Durante 
o mês de agosto, uma aluna do 
STEE teve a oportunidade de 
participar nas atividades 
dinamizadas pela Sociohabitafunchal, 
EM, na Quinta Jose�na, numa vivência 
de férias inclusivas com pares da mesma 
idade.

Abertura do ano letivo – A 12 de setembro, 
teve lugar a cerimónia de abertura do ano 
letivo no STEE, com a presença de 
representantes da Direção Regional de Educação, 
pais e familiares dos alunos, elementos da 
comunidade educativa e do Centro de Atividades 
Ocupacionais do Funchal – Santo António e de 
várias entidades parceiras.

Houve ainda espaço para um momento de 
convívio, com um lanche graciosamente oferecido 
por várias pastelarias e a atuação do cantor 
madeirense Ruben Aguiar, que levou ao rubro os 
presentes.

Na mesma manhã, realizou-se ainda a reunião de 
pais, para esclarecimentos sobre o Regulamento 
Interno e o regime de funcionamento da escola.

Exposição Itinerante dos 50 Anos do STEE – Mais 
uma atividade alusiva à comemoração dos 50 Anos da 

Instituição e que visitará diferentes espaços até ao 
�nal do ano. Com início já no próximo mês de 
outubro, a Exposição estará patente ao público entre 
os dias 11 e 19 no espaço EntreArte da Secretaria 
Regional de Educação e de 22 a 31 na Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

II Jornadas do STEE – A decorrer no próximo dia 
12 de outubro, na Escola Pro�ssional Dr. Francisco 
Fernandes, as Jornadas contarão com um painel de 
ilustres convidados, em que se destacam Joaquim 
Colôa, Luís Azevedo e Coimbra de Matos.
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