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IMPACTO “MANEIRAS DE SE VER” NA COMUNIDADE EDUCATIVA DO AESV 

 

O Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga foi, pelo terceiro ano, parceiro no projeto 

“Maneiras de Se Ver”, um evento de índole social e cultural, da iniciativa da Fundação Mão Amiga 

Edite Matos, com o objetivo de proporcionar um espaço de reflexão sobre este concelho através 

da dinamização de atividades que identificam e valorizam o seu potencial ao nível do seu 

património natural e paisagístico, património histórico e arqueológico, cultura, desporto, atividades 

económicas e das pessoas “severenses”. 

O impacto diferenciador e emotivo da 1ª edição foi determinante para que as seguintes se 

repetissem, envolvendo várias gerações, famílias, vizinhos e amigos. Todos estes intervenientes 

quiseram e souberam contribuir para a construção deste projeto criativo que conseguiu agregar as 

novas tecnologias, as artes e os saberes tradicionais à inovação social, no resgate de memórias e 

saberes, pertencente ao imaginário coletivo e marco de identidade territorial.  

Esta iniciativa, que já vai na sua 3ª edição, possibilitou assim, uma oportunidade para 

proporcionar aos alunos um conhecimento mais profundo do património cultural, artístico e natural 

da sua terra, bem como a consolidação da sua identidade e do sentimento de pertença. 

As gerações mais velhas, através da envolvência dos nossos alunos com os pais, avós ou 

vizinhos, foram convidados a darem os seus testemunhos por experiência na primeira pessoa, ou 

por legado oral dos seus pais e avós, permitindo construir um repositório, cujo valor cultural e 

social é de extrema valia para os mais jovens, pelos laços de identidade e referenciais que neles 

criam. 

Os alunos a quem foi apresentado este desafio aceitaram, desde o primeiro o dia, 

envolverem-se com entusiasmo e empenho, tendo sido possível conciliar o programa das 

disciplinas de expressões artísticas de cada um dos anos de escolaridade com os objetivos e com 

as temáticas deste projeto. 

Este ano, os trabalhos foram realizados ao longo do 2º período até ao início do mês de 

março, data em que teve lugar o evento no Centro de Artes e do espetáculo (CAE) de Sever do 

Vouga. 

Enquanto que, os alunos do 1º ciclo participaram com trabalhos de expressão plástica e 

com trabalhos musicais, de teatro e poesia, os alunos do 2º ciclo, 3º ciclo e do 12º ano do curso 

de Artes Visuais participaram com trabalhos de áudio, de vídeo e expressão plástica, tendo sido 

realizados, entre outros, roteiros auditivos de percursos turísticos, trabalhos de fotografia, retratos 

e gravações com entrevistas a pessoas locais. 



 

  Estes trabalhos foram apresentados numa exposição e num espetáculo no CAE, nos dias 

2 e 3 de março, onde estiveram presentes muitos pais e familiares dos alunos, o que foi 

demonstrativo da qualidade e da importância do evento na comunidade educativa e na 

comunidade local. 

  O sucesso que o “Maneiras de Se Ver” angariou até agora, faz deste projeto um elemento 

agregador de gerações, de afetos e de fixação dos jovens às suas origens, revelando-se, sem 

qualquer dúvida, como uma boa prática que deve ser replicada.  

 Por tudo isto, o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga sentindo-se, também, pertença 

deste projeto de construção identitária, continuará recetivo a colaborar como parceiro em edições 

futuras. 

  

  

  

 


