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Há tanta leitura realizada, tanta reflexão 
interiorizada, tanta escrita guardada.
Ou, fazendo nossas as palavras alheias, 
há tanta ideia perdida
e tanta necessidade de a partilhar.
Pensamos que podemos ser o canal que lhe 
pode propiciar a sua exposição e partilha. 
Só partilhando se ganha.
Releia o que escreveu, repense-o para que 
obedeça a critérios editoriais e envie-nos para 
que possamos conversar, acertar e publicar.
O Centro de Formação Beatriz Serpa Branco 
existe por si e para si. Por todos e para todos.
Assim, a revista  também é sua, BSB-magazine
feita por si e para si. É claro que é mais um 
trabalho, mas como dizia o poeta,
tudo vale a pena ...
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BS-magazine é uma revista de um centro de 
formação, do Centro de Formação de Associação de 
Escolas Beatriz Serpa Branco, criado em Évora em 
2008. Embora ainda jovem, porque anda não chegou 
à idade adulta, tem desde sempre acompanhado a 
evolução das distintas políticas de formação de 
professores e procurado disponibilizar aos professores 
das escolas associadas e outras uma formação 
contínua que lhes permita responder adequadamente 
às exigências de uma sociedade mergulhada e 
abalada por inovações tecnológicas e na propagação 
do conhecimento em constante evolução. 
Vivemos tempos cujas mudanças se operam muito 
rapidamente, o que nos obriga a aprender e a 
desenvolver competências que se apliquem à 
diversidade de situações e contextos em contínua 
mutação. As escolas têm cada vez maior autonomia 
(relativa), o que lhes permite aderir a redes de escolas 
nacionais e internacionais, a abraçar projetos locais, 
regionais, nacionais e internacionais e a ganhar 
conhecimento e saber que devem ser divulgados e 
partilhados. Os tempos são de partilha. O 
conhecimento já não se contrói individualmente em 
cogitações eremitas e experiências laboratoriais 
individuais.
Não sabemos quem nasceu primeiro, se a galinha ou 
o ovo, mas sabemos que qualquer viagem começa 
com um primeiro passo. Sabemos que é mais fácil 
ouvir do que falar. Sabemos que a inovação nasce da 
necessidade e que as necessidades podem ser 
induzidas. Ou seja, quando se fala em gestão da 
inovação, fala-se necessariamente em modelos 
technology-push e demand-pull ( Rothwell, 1994).  
Technology-push quando ainda não há uma procura 
aguda do produto e é a tecnologia que puxa e empurra 
o mercado, quando é a inovação que cria e se impõe 
em novos mercados; ou demand -pull, quando a 
inovação e a tecnologia são iniciadas e puxadas por 
uma oportunidade de mercado, i.e., de uma 
necessidade real do mercado.

evistas há muitas! diria Vasco 

RSantana.Desde 1663, ano em que se 
começou a editar a “Erbauliche Monaths-

Unterredungen” na Alemanha que as revistas 
começaram a circular entre editores e leitores. Nos 
anos seguintes, também viriam a ser publicadas 
em França, Itália e Inglaterra, passando as revistas 
a ser contentores dos mais diversos tipos de 
conteúdos. 
Há séculos que se conjugam as variáveis: escola, 
alunos, professores, aulas, recursos, avaliações e 
tempo, com intuito de responder às necessidades 
de cada época e acautelar dinâmicas futuras. 
A escolarização, subconjunto da educação, é parte 
importante da cultura humana. Ela reflete, por um 
lado, e molda, por outro, a sociedade em que se 
insere, e tem, por isso, um grande impacto no 
futuro. 
A escola, tal como o Estado, não é etérea; a escola 
somos nós, e por isso compete-nos a todos a 
formação de cidadãos críticos, reflexivos, proativos 
e com capacidade de resiliência. Ou seja, com 
capacidade de adaptação e habilidade para torcer 
e não quebrar. 
A educação vai muito para além da escola e das 
escolas. Inclui tudo, desde a paternidade e 
maternidade, à forma como aprendemos uns com 
os outros, o que faz dela um pilar fundamental do 
desenvolvimento pessoal e social de cada cidadão, 
ajudando-o a crescer sustentadamente e a gerir a 
sua formação ao longo da vida.

Assim, e porque há necessidade de divulgação e 
partilha das mais-valias que perpassam a evolução 
dos onze agrupamentos de escolas e centenas de 
professores associados a este Centro, propôs-se o 
CFAEBSB encabeçar o processo de partilha e criar 
um canal e um meio de fácil acessibilidade e 
visibilidade; uma revista educacional digital.
Como qualquer revista, BSB-magazine é uma 
publicação periódica de conteúdos informativos, 
orientados pela e para a escolarização e a educação - 
especialmente artigos e entrevistas -, voltada para o 
público em geral e onde se divulgue educação, 
ciência, cultura, psicologia, avaliação, didática, prática 
pedagógica e estilos de vida, composta por artigos 
empíricos e teóricos, reflexivos, da responsabilidade 
dos associados do centro, agrupamentos de escolas e 
professores desses agrupamentos, colaboradores e 
escritores, para tornarem públicas as suas 
realizações, ações e boas práticas na conceção, 
apriorística, de que todos possamos fruir e beneficiar 
desse trabalho sem termos que reiteradamente 
começar do nada ou partir da estaca zero.

Assim, vimos solicitar-vos um 
artigo, um pequeno ensaio, uma 
entrevista curta, uma notícia 
descontraída, um relato de um 
evento que deva ser divulgado em 
prol de todos e cada um, para um 
primeiro ensaio: o número zero da 
BSB-magazine. 
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