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15 anos ao serviço 
da comunidade estudantil
O Trigonometria 3 foi fundado em 2000, estando em funcionamento há 15 anos. Ao todo, 
colaboram com o centro de estudos 16 professores. 

Sandra Mesquita é o rosto 
por detrás deste projeto, sendo a 
responsável pelo centro de Santo 
Tirso. Antes de exercer plenas 
funções no centro de estudos, a 
responsável lecionou em diversas 
escolas públicas da zona Norte: 
“Com a constituição de família e 
com o nascimento dos filhos, tive 
que optar entre direcionar o meu 
projeto profissional às candidatu-
ras ou então encarar o centro de 
estudo como um projeto para a 
vida”, começa por expor. E foi o que 
aconteceu, dado que o trabalho foi 
aumentando, abarcam atualmente 
130 alunos por ano letivo. 

O centro de estudo é fundamen-
tado na relação e no diálogo que se 

cria com a família sendo que, cada 
vez mais, qualquer educador tem 
de ter consciência que para incen-
tivar um aluno a atingir resultados 
tem que conhecer o seu ambiente 
familiar e as aspirações do seu 
encarregado de educação.

O Trigonometria 3 oferece apoio 
escolar desde o primeiro ano de es-
colaridade até ao ensino superior, 
indo ao encontro das necessidades 
dos alunos - sendo que estes, regra 
geral, frequentaram o centro nos 12 
anos anteriores. Engloba também 
o ensino especial e propõe duas 
formas de trabalhar: em grupo, num 
máximo de quatro alunos ou então 
num apoio individualizado em que 
o aluno estará numa sessão única 
com o professor. Frequentemente 
são organizanizadas também vi-
sitas de estudo e atividades ao ar 
livre nas férias de verão onde se 
promove a interação entre todos. 

MAiOr ExigêNCiA

Cada vez mais o ensino é com-
petitivo, os alunos têm um exame 
no fim de cada ciclo de estudos 
e no secundário têm provas de 
acesso ao ensino superior, “porque 
eles serão selecionados de acordo 
com os resultados que obtêm” e aí 
há necessidade de incutir hábitos 
de estudo mediante o momento do 

período escolar, havendo necessi-
dade que o aluno estude de forma 
contínua em períodos muito curtos, 
seja ao sábado e ao domingo. 
“Preferimos pouco tempo, mas que 
este seja de qualidade”, esclarece 
a profissional.

Sandra Mesquita considera que 
os valores são muito importantes 
para a relação do ser humano com 
a sociedade onde se integra, por 
isso tenta incutí-los desde cedo nos 
alunos que recebe diariamente no 
seu espaço: “Se as crianças esti-
verem vazias de valores, não terão 
um projeto de vida; não tendo algo 
que ambicionem e que tencionem 
atingir, não evoluem e não se tor-
nam empreendedoras”, vinca. “É 
essencial também que a criança, 
desde cedo, entenda que a escola 
também pode ser fonte de amizade, 
de partilha e de confiança para que 
os educandos não a encarem como 
uma prisão”, finaliza. |


