Na primeira semana de novembro, os
alunos do curso profissional Técnico/a Auxiliar
de Saúde receberam, na sala de aula dois
profissionais da nossa comunidade que fizeram
o seu percurso escolar na nossa escola: o
Doutor

Artur

Santos,

Vice-Presidente

da

Câmara Municipal (CM) de Vila Nova de Poiares
e o Eng. Luís Santos, membro da Assembleia
Municipal (AM) de Vila Nova de Poiares.
A pequena palestra dinamizada pelo Sr.
Vice-Presidente

da

CM

–

Política

e

Envelhecimento Saudável – chamou desde
logo a atenção dos alunos para a importância
em encararem Vila Nova de Poiares como um
local privilegiado para viver de forma tranquila,
o que potencia um bom estado de saúde. Este
discurso

demostra

sentimentos

pela

notoriamente
nossa

terra

e

os

bons

o

forte

compromisso pelo seu desenvolvimento.
Foi abordada a política de forma geral, no que refere à sua organização nacional e
enquadramento na UE, nomeadamente na área da Saúde e refletiu-se acerca do acesso à
saúde previsto na constituição.
Os alunos foram sensibilizados para o bom sistema de saúde que temos em Portugal, no
que se refere aos profissionais de saúde, e da necessidade em o otimizar.
O Sr. Vice-Presidente falou da grande interação entre a CM e as Instituições Particulares
de

Solidariedade

Social

locais,

no

desenvolvimento

de

projetos

que

abrangem

o

envelhecimento saudável.
Perante a vontade da turma em contribuir para uma comunidade ativa através do
desenvolvimento do projeto “Envelhecimento Saudável em Vila Nova de Poiares”, o
representante do município incentivou os alunos a refletirem em atividades, que poderão,
posteriormente, ser desenvolvidas em parceria. Foi enfatizada a importância crucial do
trabalho em equipa, em prol de ideais comuns.

O Engenheiro Luís Santos presenteou os
alunos

com

o

Envelhecimento

tema

Ética

Saudável.

Profissional

Começando

e

por

falar da sua aldeia - Moura Morta, com
população

bastante

envelhecida,

revelou

grande orgulho e amor pela mesma, e referiu
a grande importância em ouvir as histórias dos
“velhotes”,

como

carinhosamente

lhes

chamou. Assim, enfatizou a necessidade em
auscultar as histórias dos mais idosos, como
uma associação simbiótica urgente nos nossos
dias.
Pelas

suas

palavras,

os

alunos

foram

consciencializados para o facto de em todas as
profissões existir uma ética a seguir, em prol
do bem comum, bem como dos princípios fulcrais inerentes à mesma.
Foi sempre tido como referência o perfil de saída do curso, realçando a função nobre de
cuidar dos mais fragilizados, quer pela doença, quer pela idade.
O membro da AM motivou os alunos para a participação em atividades de associativismo
e solidariedade, pois cada ser humano pode fazer muito mais do que imagina em prole do
bem do próximo. Realçou, também, a relevância destas atividades para o desenvolvimento
integral da personalidade de cada um e a repercussão positiva que têm em termos de
currículo. Alertou os alunos para a importância da boa apresentação pessoal aliada a um
currículo bem elaborado, aquando da candidatura a um posto de trabalho e deu algumas dicas
neste sentido.
Pela experiência de trabalho, que vai além-fronteiras (ambos têm experiência de como se
desenvolvem várias áreas de trabalho noutros países), refletida nas palavras destes dois exalunos da nossa escola (anos 90), os alunos tiveram oportunidade de desenvolver a sua
cultura geral e serem motivados para uma participação mais ativa na comunidade e na
sociedade. Tomaram consciência que essa participação deve começar desde cedo, facto que
enriquece os seus percursos de vida.
O agradecimento aos dois membros da nossa comunidade foi visível quando os alunos lhes
disseram em jeito de despedida: “voltem quando quiserem”.
Em meu nome e no dos alunos do curso Técnico/a Auxiliar de Saúde – um curso com
atividades dinâmicas, numa Escola Viva e numa Comunidade Ativa - muito obrigada!
Sara Rosário
Professora

Gabinete de Comunicação AE Poiares

