
Depois de Portalegre, onde em 1986 foi criada a APM, 
e de Évora, onde em 1995 e 2005 celebrou 10 e tam-
bém 20 anos de encontros, o ProfMat regressa este 
ano ao Alentejo. Desta vez, será Elvas a acolher o 24º 
ProfMat nos dias 2, 3 e 4 de Setembro.
 O nosso encontro anual regressa também às 
altas temperaturas do final de Verão, porque se rea-
liza na primeira semana de Setembro para não coin-
cidir com actividades lectivas que pouco depois se 
iniciarão nas escolas. Saibamos tirar partido des-
te facto. O ProfMat vai abrir o próximo ano lectivo e 
queremos que essa ‘abertura’ seja marcada pela qua-
lidade do trabalho e sentido profissional dos profes-
sores de Matemática que nele participarem. 
 Ao longo dos 23 anos de vida da APM, os pro-
fessores de Matemática têm desenvolvido, nas esco-
las ou organizados nos grupos de trabalho e núcleos 

ProfMat 2008 — A abrir o ano lectivo

regionais da Associação, inúmeras actividades, mui-
tas delas no seio de projectos de intervenção, for-
mação ou investigação. A experiência de trabalho e 
de organização que ao longo dos anos acumulámos 
permite pensar num ProfMat que reforce as suas 
características de um encontro feito por professores, 
para professores, integrando iniciativas individuais e 
de grupo, incentivando e tirando partido do trabalho 
colaborativo de uma comunidade que sempre tem 
mostrado grande vitalidade. 
 A abrir o ano lectivo, queremos um encontro, 
como sempre foi, a pensar num ensino da Matemática 
melhor e em melhores aprendizagens dos alunos. Um 
encontro, como sempre foi, a pensar no professor, no 
seu desenvolvimento, no reforço e melhoria da sua 
formação. Um encontro, portanto, como sempre foi, 
onde se pensa a Escola como lugar onde os alunos 

O sítio do ProfMat 2008 está alojado no portal da APM <http://www.apm.pt>. Inscreva-se e consulte 
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cultural como a outros assuntos que lhe podem interessar.
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aprendem e os professores se formam e desenvol-
vem, hoje, como sabemos, no quadro de um exercí-
cio profissional cada vez mais complexo e exigente.
 Queremos por isso, mais ainda, um encontro 
onde os professores de Matemática apresentem, 
confrontem e discutam ideias, saberes e experiên-
cias, tirando partido da sua heterogeneidade e dos 
seus diferentes percursos nos diversos graus de ensi-
no, desde o Jardim de Infância ao Ensino Superior.
 Por outro lado, a realização do ProfMat numa 
cidade fronteiriça é uma boa oportunidade para 
reforçar os laços com os professores e associações 
de Espanha, aproveitando as condições privilegiadas 
de proximidade e beneficiando dos contactos já esta-
belecidos pelo Grupo de Trabalho de Investigação da 
APM, na preparação do Seminário de Investigação 
(SIEM) que se vai realizar em Badajoz logo depois do 
ProfMat. 
 O ProfMat este ano vai realizar-se num momento 
crítico e difícil que se vive na Educação, nas escolas e 
entre os professores. E, para além disso, vai decorrer 
numa data que não tem sido habitual. Vai, como dis-
semos, abrir o ano lectivo. Queremos, por isso, desta 
vez mais ainda, que seja um encontro onde os pro-
fessores se mostrem com o que fazem e com o que 
querem — com os alunos e para os alunos, com os 
professores e para os professores, na Escola e para a 
Escola. Procuraremos que o programa que estamos 
a preparar seja mais uma ocasião e motivação para 
a manifestação de ideias, saberes e vontades e que 
com o seu cruzar, confronto e discussão seja um con-
tributo para uma maior compreensão das questões e 
problemas que nos preocupam, um contributo para 
que os pensemos melhor e possamos fazer melhor o 
que fazemos. 
 O ProfMat de Elvas terá quatro conferências plenárias 
que, no seu conjunto, tratarão temas da Educação 
Matemática, da Matemática e da Educação. Para além 
destas conferências, como é habitual, o encontro vai 
propor um conjunto extenso de sessões de nature-
za e conteúdo muito variado, centrado, naturalmen-
te, em questões do ensino e aprendizagem da nos-
sa disciplina e relativas ao professor de Matemática, 
mas tratando igualmente questões educativas de 
outra natureza e temas específicos da Matemática. 
A estrutura e composição do programa privilegia a 
divulgação e confronto de ideias e experiências pro-
pondo, ao longo do encontro e em contextos varia-

dos, muitos espaços visando incentivar a sua discus-
são e criar condições para tal.
 Assim, com este propósito, vão constar no progra-
ma vários painéis sobre assuntos que preocupam os 
professores de Matemática — em particular no que 
diz respeito à avaliação das aprendizagens, formação 
contínua, manuais escolares, mudança curricular e 
formação de adultos — tentando, sobre estas áre-
as, conhecer também práticas do sistema educativo 
espanhol e confrontá-las com a situação portugue-
sa. Será igualmente proposto um leque alargado e 
diversificado de conferências com discussão, incidindo 
sobre alguns dos temas mencionados e outras pro-
blemáticas da Educação Matemática, mas também 
tratando diferentes temas da Matemática, nomeada-
mente sobre novas aplicações desta ciência. Como 
sempre acontece no ProfMat, a organização espera 
uma grande oferta de sessões práticas e de comunicações 
que serão organizadas em simpósios agrupando comu-
nicações sobre temáticas afins seguidas de um espa-
ço para discussão.
 No momento presente e face à actualidade e 
relevância do novo programa de Matemática para o 
Ensino Básico, este será um dos grandes temas do 
encontro e sobre ele serão programadas sessões de 
diferente natureza. Tendo em conta a data prevista 
para a sua implementação (2009), queremos que o 
ProfMat, como espaço privilegiado de interacção, 
constitua uma oportunidade para mútuo esclareci-
mento, reflexão e formação sobre o novo programa.
 Mas se o ProfMat é um momento importante de 
formação entre pares, também é um momento de 
festa, festa de encontros e reencontros que se cons-
troem e alargam há mais de 20 anos  em espaços 
de convívio e informalidade, com que se constrói e 
(re)constrói uma identidade forte entre a comuni-
dade de professores de Matemática. O ProfMat 2008 
terá uma componente cultural e social como tem 
sido hábito nos anos anteriores  e procuraremos as 
melhores condições para que ao longo dos três dias 
os espaços de almoço e de fim de tarde sejam tam-
bém momentos de confraternização entre os partici-
pantes do ProfMat. Tentaremos tirar partido da esta-
ção do ano e do local em que se realiza o ProfMat  e 
usufrir com alegria um início de Setembro na cida-
de fronteiriça de Elvas, no distrito mais ao Norte do 
Alentejo, onde o tempo é tempo!
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Os preços do ProfMat 2008

ProfMat 2008 Sócio
Sócio 

estudante
Não sócio

Não sócio 
estudante

Acompanhante

Até 15 de Maio 80 € 40 € 130 € 80 € 40 €

Até 31 de Maio 100 € 50 € 160 € 100 € 60 €

Até 2 de Setembro [*] 200 € 100 € 300 € 200 € 100 €

[*] Nota: a organização não garante pasta e actas às pessoas que se inscrevam depois de 31 de Julho.

Cursos Sócio
Sócio 

estudante
Não sócio

Não sócio 
estudante

Até 31 de Maio 38 € 19 € 76 € 38 € 

Até 2 de Setembro 54 € 27 € 108 € —

Inscrições e pagamento

1. A inscrição no ProfMat 2008 é feita on-line no 
sítio da APM. Se encontrar alguma dificuldade 
ou precisar de alguma informação que não está 
no sítio, contacte a comissão organizadora para 
profmat2008@apm.pt.

2. O preço de inscrição no ProfMat 2008 inclui as 
actas do encontro e a participação nos progra-
mas científico, cultural e social.

3. O preço de inscrição nos cursos inclui os mate-
riais distribuídos nos mesmos. 

4.  Os acompanhantes inscritos como tal terão direi-
to a participar do programa social e cultural, e 

As datas do ProfMat 2008

15 de Maio
> Fim do primeiro prazo para se inscrever no 

ProfMat 2008.

31 de Maio
> Data limite para a oferta de participação, com os 

respectivos resumos e requisição de equipamen-
to.

> Fim do segundo prazo de inscrições.

22 de Junho
> Fim do prazo para entregar textos para as actas.

15 de Julho
> Divulgação da versão final do programa.
> Data limite para desistência da inscrição no 

ProfMat 2008 e/ou nos cursos, com reembolso de 
50%.

ainda de um programa específico que inclui uma 
visita à região.

5. Quando se inscrever receberá uma mensagem 
de correio electrónico a confirmar que o sistema 
registou a sua inscrição, mas ela só será validada 
depois de recebido o pagamento.

6. O pagamento da inscrição e dos extras (acom-
panhante, curso, etc) é feito através da Loja da 
APM, por transferência bancária, por Multibanco 
ou por cheque, de acordo com as instruções.

2, 3 e 4 de Setembro
> ProfMat 2008
 É possível aceitar inscrições até esta data, embo-

ra a organização não possa garantir o acesso a 
todos os materiais distribuídos a quem se inscre-
va depois de 31 de Julho.

5 e 6 de Setembro
> Cursos, na Escola Secundária D. Sancho II, em 

Elvas
> XIX Seminário de Investigação em Educação 

Matemática, em conjunto com o XVIII  Encontro 
de Investigação em Educação Matemática e o XII 
Simposio de la Sociedad Española de Investiga-
ción en Educación Matemática, em Badajoz.
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Locais do ProfMat

A Escola Superior Agrária de Elvas, situada na zona 
histórica da cidade, será o local principal de realiza-
ção do ProfMat. Mas o ProfMat vai ocupar também 
outras instalações da zona histórica da cidade e algu-
mas das suas sessões e os Cursos que lhe sucedem 
vão decorrer na Escola Secundária D. Sancho II, loca-
lizada fora das muralhas, junto ao célebre Aqueduto 
da Amoreira, mas perto da Escola Superior Agrária.
 Porém, o melhor é consultar os mapas disponí-
veis no sítio do ProfMat e iniciará a sua viagem até 
Elvas… Já agora procure também os hotéis anuncia-
dos na cidade e em Badajoz.

Notas Importantes

1. Num encontro com a dimensão do ProfMat, é 
muito importante respeitar toda a calendariza-
ção. A comissão organizadora será rigorosa no 
cumprimento dos prazos. 

2. Chamamos a atenção para a incompatibilidade 
de participação nos Cursos e no Seminário de 
Investigação em Educação Matemática, porque 
funcionam nos mesmos dias. Se pretende ins-
crever-se no XIX SIEM, consulte as informações 
específicas e proceda em conformidade. Se se 
decidir por um curso consulte os resumos, esco-
lha três opções e indique-as por ordem de prefe-
rência quando se inscrever no ProfMat. 

3. Alojamentos: reserve atempadamente o seu alo-
jamento. Consulte, no sítio do ProfMat 2008 a 
lista de hotéis recomendados e contacte directa-
mente o estabelecimento que escolher. Ao fazer 
a sua marcação, apresente-se como participante 
no ProfMat 2008, de modo a beneficiar dos des-
contos oferecidos por alguns dos estabelecimen-
tos hoteleiros.

Colabore no ProfMat 2008

Um ProfMat de professores para professores pres-
supõe dos seus participantes um investimento pes-
soal. Desafiamos por isso os que vão estar presen-
tes em Elvas a realizar uma intervenção no ProfMat, 
de forma individual ou colectiva, apresentando, por 
exemplo, uma experiência curricular ou um projecto 
que tenham dinamizado e que gostassem de parti-
lhar com outros colegas. Poderão fazê-lo em forma 
de comunicações com uma duração de até 20 minu-
tos que serão agrupadas de acordo com a sua afi-
nidade temática, e integradas pela organização em 
espaços a que chamamos de simpósios de comuni-
cações. Em cada um destes simpósios, que terá uma 
duração de uma hora e meia, as comunicações serão 
apresentadas sucessivamente, reservando-se os últi-
mos 30 minutos para discussão conjunta.
 Também podem propor-se realizar uma Sessão 
Prática com duração de 3 horas, sendo este espaço 
dedicado a trabalho de natureza prática com momen-
tos de discussão sobre as implicações para a prática 
profissional. Estas sessões têm um número limitado 
de inscrições, aproximadamente 30 participantes.
 Para além disso, convidamos todos a participar 
nos diversos momentos de discussão do ProfMat, 
nomeadamente nos espaços de discussão das con-
ferências, dos simpósios de comunicações e dos pai-
néis, bem como nas sessões especiais que vierem a 
ser programadas.

Contactos

Endereço electrónico  Sítio na Internet
profmat2008@apm.pt  http://www.apm.pt

Associação de Professores de Matemática (APM)

Telefone 217163690
Fax  217166424 

Endereço postal
Rua Dr. João Couto, 27-A 1500-236 Lisboa

Comissão Organizadora

Albano Silva, Alexandra Terrinca, Carla Ferreira. 
Fernando Pires, Henrique Manuel Guimarães (con-
sultor para o programa), Inês Palos, Maria Manuel 
Caeiro Marques, Paulo Correia, Rita Bastos.
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Concurso
“na vizinhança de 2008”

Regras:
> Cada participante escolhe um número entre 0001 e 3999 e escreve-o no local indicado do boletim 

de inscrição.
> São eliminados todos os números escolhidos por mais de um concorrente.
> Ganha quem tiver escrito o número que mais se aproxime de 2008.
> Em caso de empate (um número abaixo de 2008 e outro acima), vence o maior número.

Prémio: a indicar durante o ProfMat.
José Paulo Viana

Programa Cultural e Social

O ProfMat é também um local de encontro e de 
convívio. 
 Para além do espaço do almoço, será contempla-
do no programa dos dois primeiros dias do Encontro 
um espaço de Fim de Tarde, para troca de ideias 
sobre o dia de trabalho, ao sabor de um petisco, 
antes das Sessões Especiais e da Assembleia Geral 
da APM. Vale a pena tirar partido dos fins de tarde de 
Verão no Alentejo.
 Claro que não esqueceremos a animação das 
duas noites do Encontro. Até lá saberemos o que 
nos reserva este ano o ProfMat… Fiquemos atentos 
ao sítio do Encontro.
 Para os acompanhantes haverá um programa 
especial durante o dia. Nos fins de tarde e nas noites 
culturais estarão connosco. 

Alimentação

Nos três dias do ProfMat poderá almoçar na cantina 
do Instituto Politécnico em Elvas por 6 Euros. A can-
tina está a 5 minutos a pé da Escola Superior Agrária. 
Caso esteja interessado, compre os seus almoços no 
acto de inscrição.
 Nas instalações da Escola Superior Agrária 
estamos a pensar, durante o ProfMat, montar um 
serviço de refeições rápidas à base de sopa, sandes, 
tartes e fruta. Talvez uma alternativa para os que não 
trocam uma boa conversa por um almoço completo 
com caminhada incluída.
 Também o Bar da Escola funcionará normalmen-
te com boas alternativas para petiscar.
 Elvas tem belíssimos restaurantes que vos dare-
mos a conhecer a seu tempo e que poderão utilizar 
para almoçar ou jantar. 
 Ah, podemos informar desde já que estamos a 
planear contemplar 1,5 hora no programa para almo-
çar. É mais uma forma de estarmos juntos ao longo 
dos 3 dias. 
 Durante os dois dias dos cursos que se realiza-
rão na Escola Secundária D. Sancho II não haverá 
almoços servidos na cantina, quer devido à distân-
cia entre os dois locais quer pela existência de gran-
de oferta de locais para refeições rápidas perto da 
Escola Secundária.

Exposições no ProfMat 2008

Como é habitual, teremos algumas exposições para 
visitar durante os tempos livres. Já está confirmada a 
exposição “Matemática e Relógios de Sol” do depar-
tamento de Matemática da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.
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A cidade de Elvas, situada no Alto Alentejo, dis-
ta apenas 10km de Espanha e da maior cidade da 
Extremadura espanhola — Badajoz. Considerada 
como a principal “praça forte” do nosso país, assu-
miu um papel de destaque em momentos cruciais da 
independência de Portugal, o que lhe valeu o cogno-
me de “Rainha da Fronteira”.
 A sua situação geográfica, junto aos rios Caia 
e Guadiana, explica os vários vestígios pré-históri-
cos existentes no concelho, dos quais se destacam 
as Antas. Diz-se que os Godos e os Celtas foram os 
primeiros povoadores desta genuína “cidade-forta-
leza”, que hoje se projecta para além das muralhas, 
estrategicamente construídas em forma de estrela e 
consideradas como um dos conjuntos abaluartados 
mais importantes da Europa.
 Os Romanos ter-lhe-ão dado o nome de Elvii e 
os Muçulmanos iniciaram o seu governo nestas ter-
ras, provavelmente, a partir de 714. Depois de várias 
tentativas de conquista, sempre fracassadas, Elvas 
foi ocupada pela cristandade, após o abandono 
muçulmano, e D. Sancho II outorgou-lhe o primeiro 
foral em 1229, passando a integrar definitivamente o 
Reino de Portugal. Em 1513 foi elevada à categoria 

de cidade, por novo foral concedido por D. Manuel I. 
 Mas a história de Elvas está, de maneira inde-
lével, ligada à resistência e à manutenção da por-
tugalidade: de 1166 a 1808 ficaram registados 16 
eventos bélicos, dos quais a Batalha das Linhas de 
Elvas, a 14 de Janeiro de 1659, no âmbito da Guerra 
da Restauração (1641–1668), foi, de todos, o mais 
importante. 
 Detentora de uma beleza singular é um pon-
to turístico importante, onde, harmoniosamente, o 
pitoresco convive com o monumental. As Linhas de 
Muralhas, o Aqueduto da Amoreira, o Castelo, que 
em 1361 albergou umas Cortes onde pela primeira 
vez falou o Povo, a Igreja das Dominicanas, a Sé e 
os Fortes são alguns dos monumentos que impres-
sionam pela sua imponência. Será, porventura, este 
património histórico que ajudará Elvas a resistir ao 
fenómeno da desertificação do concelho e conse-
quente declínio da sua agricultura, do seu comércio 
e da sua indústria.
 Ciente desta valiosa herança do passado, a 
Edilidade elvense e o Estado Português candidata-
ram as fortificações de Elvas a património mundial, 
processo apoiado por um grupo multidisciplinar de 

Elvas — A cidade do ProfMat 2008



ProfMat 2008 | Encontro Nacional de Professores de Matemática | Anúncio �

O logótipo do ProfMat 2008

O logótipo do ProfMat 2008 foi criado por 
Filipe Alves, antigo aluno de um dos mem-
bros desta comissão organizadora, facto 
que nos agradou bastante, ainda mais pela 
disponibilidade que manifestou e pelo cur-
to espaço de tempo que teve para o apre-
sentar. O Filipe, quando idealizou o logó-
tipo, pensou “no Universo, no Homem e 
na Matemática que, interagindo entre si, 
influenciam o futuro da Humanidade”. Para 
lhe dar um toque elvense ilustrou-o, tam-
bém, com um dos muitos monumentos 
existentes na nossa cidade — o Aqueduto 
da Amoreira.

24 especialistas (nacionais e estrangeiros) que o jus-
tificaram relevando: (1) o carácter único das forti-
ficações, que em harmonia com o papel de cidade 
fortaleza, revela aspectos intencionais de táctica, de 
estratégia e de logística aquando da sua implanta-
ção; (2) um estado de conservação e uma genuini-
dade raros, associados a equipamentos complemen-
tares entre os quais, sistemas de abastecimento de 
água, paióis, armazéns, quartéis e outros edifícios 
militares, que dão coerência às fortificações; e (3) a 
densidade cultural diversificada que Elvas apresen-
ta, estando as fortificações documentadas desde 
o séc. X até ao séc. XX, aspecto que é muito difícil 
acontecer. 
 Como forma de se impor e responder às vicissi-
tudes resultantes da interioridade, na última década, 
Elvas tem também vindo a investir em equipamen-
tos de âmbito cultural e desportivo, sendo já nestes 
domínios uma referência no sul do país.
 É nesta cidade, com este povo habituado a resis-
tir, com a vastidão do lindo céu alentejano, com 
quentes noites que induzem à conversa… que espe-
ramos por todos vós.
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A Escola Superior Agrária

A Escola Superior Agrária de Elvas é o único esta-
belecimento de ensino superior existente na cidade. 
Integra o Instituto Politécnico de Portalegre e minis-
tra cursos de especialização tecnológica, de licencia-
tura e de mestrado.
 Situada no centro histórico, ocupa o antigo 
Quartel do Trem, um magnífico edifício cuja cons-
trução foi iniciada em 1694, por determinação de D. 
Pedro II, tendo sido concluída em 1715.
 Os Trens eram estruturas militares onde se repa-
ravam e fabricavam apetrechos e munições milita-
res, funcionando, em simultâneo, como armazéns 
para depósito e distribuição de material de guerra. O 
Trem de Elvas foi extinto em 1868 e, em 1902, as suas 
instalações passaram a servir de cavalariça e de pre-
sídio militar. Já nos nossos dias, acolheu o Batalhão 
de Caçadores 8, que foi desactivado em 1991.
 Dispondo de 12 salas de aula, 1 auditório para 
120 pessoas, sala multiusos, biblioteca e diversos 
espaços laboratoriais, a ESAE conta igualmente 
com a parceria da Direcção Regional de Agricultura 
do Alentejo para uso das instalações de campo, na 
Herdade Experimental da Comenda em Caia e do 
Centro Hípico de Fronteira.
 No presente ano lectivo a comunidade académica 
é constituída por cerca de 20 docentes dos quais 17 
em regime de tempo integral, 20 funcionários e apro-
ximadamente 380 alunos distribuídos por uma ofer-
ta formativa constituída por:
— 1 Curso de Especialização Tecnológica em Produ-

ção Enológica;
— 3 Cursos de 1º ciclo: licenciaturas em Equinicultu-

ra, Engenharia Agronómica (ramos Agronomia e 
Espaços Verdes) e Enfermagem Veterinária;

— 1 Curso de 2º ciclo: Mestrado em Agricultura Sus-
tentável;

— 1 Curso de Pós-graduação em parceria com o 
Grupo Nabeiro e a Escola Superior Tecnologia e 
Gestão de Portalegre: Pós-gradução em Gestão 
Estratégica no Sector Agro-alimentar.

Para além destes, são ainda públicos da ESAE, cer-
ca de 50 alunos da Universidade Politécnica Sénior 
de Elvas e, de forma itinerária, grupos em formação 
contínua no âmbito dos cursos anualmente dinami-
zados pela Escola. 
 No próximo ano lectivo adivinha-se manter e 
ampliar o actual leque de formação com a entra-

da em funcionamento de mais dois cursos de espe-
cialização tecnológica, nas áreas de Mecanização e 
Tecnologia Agrária e Instalação e Manutenção de 
Espaços Verdes, bem como submeter a aprovação 
superior de um curso em Guias de Turismo Equestre, 
resultado de uma parceria estabelecida entre a ESAE 
e a FEP/Escola Nacional de Equitação.
 É assim que a Escola se tem consolidado no seio 
do ensino superior agrícola em Portugal e também 
pela postura que desde sempre tem tido na cria-
ção de parcerias com entidades públicas e privadas 
na perspectiva do fornecimento de serviços em que 
se destacam o laboratório de química agrícola com 
mais de um milhar de clientes e o recém-constituído 
centro de atendimento veterinário escolar.
 É também nesta óptica, que colaboramos e aco-
lhemos iniciativas como o ProfMat 2008, desta fei-
ta em estreita colaboração da Escola Superior de 
Educação de Portalegre e Escola Secundária D. 
Sancho II de Elvas.

O Conselho Directivo da Escola Superior Agrária de Elvas
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A Escola Secundária D. Sancho II

Cada escola é “uma Escola”, diferente das outras, 
com identidade própria, onde é necessário encontrar 
os problemas e tentar resolvê-los, bem como recriar 
o que nela há de positivo, tentando tirar o melhor 
proveito das suas qualidades. Mas, é evidente que 
não podemos inventariar características e problemas 
de uma escola como se ela fosse uma peça isolada. 
Ela é parte de um todo que é o meio em que está 
inserida.
 Assim, a Escola Secundária D. Sancho II é uma 
parcela integrante de Elvas e foi mestre de grande 
parte da população activa da cidade e do concelho. 
Fundada há cerca de 40 anos, o seu percurso iniciou-
se como Escola Industrial e Comercial, vocacionada 
para a vida activa. Já na década de 70, conjuntamen-
te com a então secção Liceal, surgiu como Escola 
Secundária.
Situa-se num amplo espaço, junto ao Aqueduto da 
Amoreira, fora do núcleo antigo da cidade. Cidade 
essa que, não fazendo excepção às suas congéne-
res do interior do nosso país, se debate com graves 
problemas demográficos e sócio-económicos que se 
reflectem na escola, tanto nas possíveis saídas pro-
fissionais dos nossos alunos, como na estabilida-
de emocional que afecta aqueles cuja família vive 
problemas de desemprego, de subemprego ou de 
emigração.
 O concelho, de feição rural até há bem pouco 
tempo, adapta-se agora aos desafios da competição 
e da integração na Comunidade Europeia, passando 
por uma alteração das explorações agrícolas, por um 
acentuado êxodo rural e por uma terceirização das 
actividades.
 É neste quadro envolvente que temos vindo a 
procurar encontrar e resolver os problemas da nossa 
escola, a qual é frequentada pelos jovens da cidade e 
das freguesias rurais, tentando, sempre, dar resposta 
às necessidades do concelho e igualmente satisfazer 
as preferências dos jovens de hoje.
 No presente ano lectivo, a população escolar é 
constituída por cerca de 130 Professores e aproxima-
damente 670 alunos, divididos por várias tipologias 
de cursos:
— Cursos de Educação Formação (Electricista de 

Instalações Eléctricas; Informática);
— Cursos Profissionais (Técnico de Analises Labo-

ratoriais; Técnico de Manutenção Industrial; Téc-

nico de Controlo e Qualidade Alimentar; Técnico 
de Turismo; Técnico de Informática de Gestão;

— Cursos Tecnológicos (Desporto; Informática; 
Administração);

— Cursos Científico-Humanísticos;
— Cursos Educação Formação de adultos;

Com esta oferta formativa, que se pretende vir a 
aumentar, queremos chegar cada vez mais ao maior 
número de jovens, permitindo assim que adqui-
ram uma qualificação académica e profissional 
relevante.
 Pelo exposto, é com muito agrado e com gran-
de expectativa que colaboramos com a Associação 
de Professores de Matemática, no seu ProfMat 2008, 
confiantes que, de forma directa ou indirecta, este 
Encontro Nacional terá uma importante repercussão 
no trabalho dos nossos professores e alunos. 

O Conselho Executivo da Escola Secundária D. Sancho II
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