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Envolver para Crescer…com Valores

Estamos no final do 2º período, dois terços do trabalho escolar já está concluído, 
um período de grande envolvência, quer dentro da escola com alunos e profes-
sores, quer fora da escola, com a família e com a comunidade. 

É esta envolvência que provoca a dinâmica que se sente e vê no Agrupamento de 
Escolas do Fundão. 

Ao longo da, ainda, curta vida do agrupamento foi possível perceber que a con-
tinuação do serviço de excelência que e escola tem vindo a prestar, só é possível 
com a união de todos os intervenientes da comunidade. Quando a motivação é 
forte muitos dos problemas que surgem na escola são ultrapassados, de forma 
a dar relevância ao que é importante, criar e desenvolver o gosto pela aprendi-
zagem nos nossos alunos, constituindo-se como uma das funções mais impor-
tantes da escola e que tem levado à criação de uma cultura de trabalho e de res-
ponsabilidade. Isto significa que o AEF tem trabalhado com rigor os processos 
internos e externos, quer ao nível dos recursos materiais quer ao nível dos seus 
recursos humanos. Este rigor tem permitido que a eficácia do AEF tenha acom-
panhado a sua eficiência, colocando a nossa instituição nos lugares cimeiros das 
instituições escolares a nível nacional. Tanto ao nível dos resultados escolares 
como ao nível da envolvência com a comunidade. 

No âmbito da oferta educativa foi possível, até ao momento, promover e dig-
nificar o ensino profissional, representado hoje mais de 40% dos alunos que 
frequentam o ensino secundário. Foram realizados uma multiplicidade de pro-
tocolos com instituições públicas e privadas, de várias áreas, com o objetivo de 
encontrar as melhores soluções para o futuro dos nossos alunos. 

Também as pessoas que não concluíram os seus estudos em idade escolar não 
são esquecidas, o CQEP – Centro de Qualificação para o Ensino Profissional, pro-
porciona-lhes essa oportunidade. Com a convicção que a inovação e a coope-

ração são valores e competências fundamentais para um melhor futuro, foram 
criados e aprofundados projetos ao nível da informática, ambiente, cidadania, 
ciências, tecnologias, desporto, competências sociais e promoção da saúde. 

A escola tem, também, procurado privilegiar a afetividade, a motivação, a acei-
tação, o reconhecimento das diferenças, que dê suporte emocional para que os 
alunos acreditem em si próprios, sejam autónomos, aprendam a analisar situa-
ções complexas e a fazer escolhas cada vez mais conscientes.   

Esta dinâmica tem permitido ao AEF uma grande envolvência com a comunida-
de, contribuindo de forma articulada com as instituições locais e regionais, para 
uma maior cooperação institucional.

Pensamos que este é o caminho do sucesso, e a experiência tem mostrado que a 
cooperação com e na comunidade, o trabalho realizado torna-se mais interessan-
te para todos e com maior possibilidade de sucesso, quer na organização, quer 
na qualidade das atividades e projetos desenvolvidos. 

O Dia do Agrupamento posiciona-se como o momento privilegiado para reforçar 
esta ideia, as atividades, projetos, trabalhos, etc. que têm realizado ao longo do 
ano letivo. Todos, desde as crianças do pré-escolar até ao 12º ano, se envolvem 
e participam nesse dia, 18 de Março.

Envolver é possível.

Votos de uma Páscoa feliz.

Armando Ferreira Anacleto

Diretor

A resposta à questão é infantilmente óbvia: São muitos. Talvez mesmo todos, 
como diz o ditado popular. 

Se isto é verdade, por que motivo não deve também a escola ter vários caminhos? 
Sim, porque o destino é o mesmo. Não será Roma, certamente.

A aquisição de conhecimentos, independentemente da área, deve ser o objetivo 
e o destino de todas as crianças e jovens que frequentam a escola. Não obstante 
alguns considerarem que o percurso escolar deve ser uma estrada de via única, 
a experiência tem mostrado que o sistema educativo e a sociedade têm muito 
mais a ganhar se a escola for uma estrada com múltiplas faixas ou vias. Será 
fácil compreender que a existência de diversas vias, todas no mesmo sentido, é 
benéfica para uma fluidez do trânsito mais harmoniosa, proporcionando a cada 
um o conforto que necessita. 

A inclusão no percurso escolar de várias vias pode ter um impacto positivo no 
aproveitamento, mas também no combate ao abandono e na inclusão de jovens 
em risco de abandono. Vias alternativas que permitam a cada aluno adquirir os 
conhecimentos e as competências que mais se coadunem com o seu perfil pes-
soal e anseios profissionais, sem estigmas ou etiquetas grudadas à via escolhida. 
Convém destacar que, segundo um relatório da OCDE, em Portugal, 34,3% dos 
alunos com 15 anos já chumbaram pelo menos uma vez. Este panorama deve 
fazer-nos pensar a todos na importância de haver vários caminhos, todos no 

Quantos caminhos vão dar a Roma?

mesmo sentido, todos com o mesmo destino, todos com o mesmo valor, mas 
ainda assim distintos. É necessária coragem para assumir intervenções firmes, 
mas estáveis, com vista a responder aos desafios que se colocam às escolas.

É, pois, determinante para a qualidade de vida futura dos jovens de hoje que a 
oferta educativa diversificada, com várias vias, adequada às reais necessidades 
dos públicos locais e aos objetivos estratégicos nacionais se mantenha como 
regra e não como exceção e seja dotada dos recursos e meios apropriados. Aliás, 
às escolas deve ser concedida uma maior e efetiva autonomia com vista á gestão 
das vias disponíveis para os seus alunos o que, infelizmente, está ainda longe de 
acontecer.

Escreveu Fernando Pessoa num poema: “A criança que fui chora na estrada. Dei-
xei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada. Quero 
ir buscar quem fui onde ficou”. Para que os adultos de amanhã, estudantes de 
hoje, não sintam que nada são e não fiquem com a incómoda e massacrante sen-
sação de quererem voltar para trás, resgatando a criança que outrora foram, há 
que procurar manter circuláveis todas as vias. Porque todas, no final, irão dar a 
Roma. Esse é o objetivo.

Paulo Duarte

Presidente do Conselho Geral
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Durante muitos anos, especialistas em 
educação, escolas, e os diversos níveis 
de gestão da educação têm debatido 
o papel da tecnologia em ambiente de 
sala de aula, e quais as competências 
necessárias para que seja possível a 
sua introdução, como elemento facilita-
dor de educação e do ensino. Mesmo os 
mais céticos, face a evolução educacio-
nal de educação, começam atualmente 
a questionar como é que a tecnologia 
poderá ser o elemento facilitador.

Questiona-se que tipo de dispositivos 
serão os mais adequados, mas indepen-
dentemente dos dispositivos, e aplica-
ções adotadas, a principal preocupação 
deverá ser, como é que os alunos os uti-
lizarão para aprender.

O dinamarquês Jakob Nielsen desen-
volveu um modelo sobre como é a po-
sição dos indivíduos face a utilização 
da tecnologia e o impacto que a mes-
ma tem sobre a sua utilização. Ou seja, 
quando se utiliza um portátil, existe a 
propensão para se utilizar sentado a 
mesa. Quando se utiliza um smartpho-
ne ou Tablet, a tendência é a utilização 
sentado numa posição mais cómoda. A 
utilização de dispositivos como os por-
táteis obrigam a uma posição inclinada 
para a frente (o normal numa sala de 
aula), e consequentemente a uma maior 
atividade cerebral, mas com tempos 
menores de concentração. Geralmente 
associado a leitura superficial, procura 
e criação de conteúdos. A utilização de 
outros dispositivos, incentivam a uma 
leitura mais aprofundada, e consumo 
de conteúdos, especialmente quando 
os utilizadores estão em trânsito ou a 
espera.

Relativamente a educação, estas duas 
formas e respetivas consequências tem 
de ser tidas em conta nos programas 
e formas de educação, que se pretende 
implementar, e necessariamente ter em 

linha de conta o fenômeno de segundo 
ecrã, que surgiu com a utilização dos 
Tablets, e o visionamento em simultâ-
neo da televisão. Esta prática conduz a 
períodos mais curtos de atenção, mas 
simultaneamente a um aumento da car-
ga cognitiva. Este facto tem conduzido 
a um grande debate na forma como 
a tecnologia deve ser encarada como 
elemento facilitador, e de melhoria na 
educação.

Para além deste estudo, Craig Will (Psi-
cólogo - Cognitive Research & Design 
Corporation), propõem um modelo de-
nominado “Modelo Comprometimento 
da Mente”. O modelo é formado por 
quatro quadrantes, em que no centro 
destes quadrantes encontra-se o deno-
minado Consumo. O quadrante supe-
rior direito (objetivo dos professores) 
caracteriza-se por elevada atividade 
e absorção (utilização de dispositivos 
para pesquisa e comunicação), ou seja 
atividade. Este é o quadrante que inte-
ressa na edução, pois não é o disposi-
tivo o elemento diferenciador, mas sim 
o consumo da informação que importa. 
Contudo, verifica-se que até agora to-
dos os agentes da educação tendem a 
replicar abordagens baseadas no mo-
delo de educação instituído ao longo 
dos anos, utilizando dispositivos e não 
novas formas de consumo de informa-
ção, de modo aos alunos aumentem a 
sua atividade e absorção dos temas.

Exemplo disto é a utilização de livros 
digitais, vídeos, etc., que são apenas 
uma mera maquiagem na utilização 
do giz nos antigos quadros de escola. 
Tornam-se necessários novos métodos 
que incentivem uma maior participa-
ção ativa na sala de aula, e não o mero 
consumo passivo de conteúdos.

Seja qual o dispositivo, é necessário 
que os diversos agentes determinem 
que os conteúdos dos programas se-

jam renovados de modo a alterar a 
forma como os alunos interagem com 
os conteúdos e podem aumentar a sua 
retenção. Veremos muito em breve o 
que certos especialistas divulgam em 
blogues especializados: “Esqueçam a ti-
pologia de dispositivo. Concentrem-se 
em aplicações web que respondam me-
lhor aos objetivos que se pretende que 
os alunos atinjam, e necessariamente 
ter em linha de conta, as competências 
necessárias dos professores”. Apenas 
quando se considerar como a tecnolo-
gia dever ser utilizada nas salas de au-
las e diversos programas, é que se pos-
sibilitará transforma as salas de aula, 
e potenciar as capacidades dos alunos.

Para além dos aspetos acimas des-
critos, a evolução tecnológica, com o 
aparecimento de modelos de inteligên-
cia artificial, redes neurais, obrigam a 
repensar as competências dos nossos 
alunos, em termos de criatividade, ino-
vação e produtividade. O modelo de 
educação atual mantem-se quase inal-
terado desde o século XVIII, apesar da 
evolução tecnológica na última década, 
ser algo inimaginável para a quase tota-
lidade das pessoas.

As salas de aula operam quase da mes-
ma forma como no início da socieda-
de como a conhecemos; memorização, 
experimentação, etc. Contudo, será 
necessário o foco numa educação ba-
seada em exploração do que ainda não 
aconteceu. Ou seja, baseado num sis-
tema constante, no qual são efetuados 
ajustes por elementos independentes, 
mas mantendo a coesão do todo. Des-
ta forma, obriga a que cada individuo 
encontre o seu próprio espaço para 
aprender, utilizando as próprias expe-
riências, que são totalmente absorvi-
das, pois existe um elevado comprome-
timento, aumentado as competências 
individuais para níveis muito elevados. 

E assim, aumentar o potencial indivi-
dual de utilização da nossa mente, que 
nos permite analisar, compreender e 
avaliar, comunicar, ser empático e cola-
borar, imaginar, sonhar e criar.

Pesquisas recentes sobre educação, 
produziram resultados surpreenden-
tes:

•40% dos jovens entre 16-28 anos, 
acreditam que as máquinas irão fa-
zer a maioria dos nossos trabalhos 
daqui a uma década.

•Cerca de 50% da população de pa-
íses desenvolvidos, afirmam que a 
escola não os preparou para a vida 
ativa;

•Cerca de 80% da população em de-
terminados países desenvolvidos, 
afirma que tiveram de aprender no-
vas competências, que não apren-
deram na escola. 

Estamos presentes a uma nova reali-
dade, na qual a evolução tecnológica e 
o aumento da rapidez da mesma leva 
a que se tenha de estar em constante 
aprendizagem. 

O modelo de educação tem de ensinar 
e estimular a capacidade de aprender, 
e não a de memorizar, sendo neces-
sário rever as abordagens de ensino, 
de modo que estes tempos de grande 
transformação sejam acompanhados 
por todos aqueles que serão os homens 
de amanhã. 

Luís Batista, presidente da Associação 
de Pais e Encarregados de Educação

Educação no futuro, e a tecnologia na escola

Festejámos há pouco tempo o Carnaval e foi bom ouvir gargalhadas pelo ar e 
risotas generalizadas com determinadas fatiotas surpreendentes. 

Este clima de alegria trouxe-me à memória uma história que ouvi na rádio e nun-
ca mais esqueci. Alguém contava que uma vez um jornalista foi a um parque e 
perguntou a quem lá se encontrava o que faria se apenas tivesse mais uma hora 
de vida. Uns responderam que tinham telefonemas importantes a fazer, outros 
que iriam para casa para se juntarem à família, outros que iriam comer uma bela 
refeição e outros ainda que finalmente iriam gastar o dinheiro que tinham, sem 
se importarem com as consequências de tais gastos. O jornalista fez a mesma 
pergunta a uma criança que por ali jogava à bola com os amigos. Curiosamente 
o miúdo respondeu sorrindo:

- Continuava a jogar à bola com os meus amigos, porque ainda tinha uma hora!

O jornalista comentou mais tarde: “E eis que de repente me apercebi que, de 
tanta gente que ali estava, aquele miúdo se destacava porque estava verdadeira-
mente feliz e apenas queria prolongar esse momento!”

E nesta altura estão vocês a interrogar-se sobre o porquê da narrativa anterior. A 
verdade é que acredito que há dois objetivos primordiais para as nossas vidas: 
sermos felizes e fazermos os outros felizes, na medida em que estes objetivos 
se complementam.

Agora que estamos quase a alcançar a meta final do ano letivo, pensem lá um bo-
cadinho comigo… Com um bocadinho mais de esforço não conseguiremos todos 
ser um pouco mais e fazer os outros mais felizes nos vários campos da nossa 
vida? Não conseguiremos todos dar um pouco mais de nós?

Já sei que vão dizer “Não tenho tempo!” (também o coelho de Alice o dizia). E se 
de repente não tivéssemos mesmo tempo?

Já devíamos ter aprendido que as melhores coisas da vida não têm preço e não o 
têm porque são de um valor desmesurado e, bem vistas as coisas, não nos cus-
tam nada, apenas talvez dois ou três segundos do nosso tempo.

Uma palavra amável não custa dinheiro, um sorriso não se paga, um afago não 
implica fatura e todos eles produzem enormes benefícios… A sua retribuição 
tem exatamente as mesmas implicações… 

Por isso, e fazendo minhas as palavras de Raul Solnado:  “Façam o favor de ser 
felizes!” 

Leonor Lopes

Editorial
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No dia dois de fevereiro, com destino 
ao Telhado, um autocarro, cedido pela 
Câmara Municipal do Fundão, partiu da 
Escola Secundária, por volta das nove 
horas e vinte minutos, com alunos da 
turma 10º LH e três professores acom-
panhantes.

A visita de estudo iniciou-se na entrada 
da aldeia, com o guia Pedro Silveira a 
explicar o porquê do nome “Telhado” 
(vem de “telheiro” e “telha”). Foram 
enumerados os locais a ser visitados 
durante o dia. Duas habitantes da al-
deia, ainda no início da visita, deram a 
conhecer aos alunos a noção de bruxa 
(peça de barro feita para assar casta-
nhas).

O museu “A Casa do Barro” foi o primei-
ro espaço a ser visitado. Situa-se numa 
antiga casa palacete,   que na  revolução 
do 25 de abril de 1974 foi tomada pelo 
povo de aldeia, acreditando que devia 
servir a população. Nele, o guia da vi-
sita explicou, à medida que avançavam 
pelas salas do espaço, as fases do fabri-
co das loiças e utensílios tradicionais 
fabricados com barro. Dentro da Casa 
do Barro, foi visto um vídeo com teste-

munhos de pessoas idosas de como era 
trabalhado o material que dá nome ao 
museu, e como este era cozido e vendi-
do. Foi ainda apresentado, aos profes-
sores e alunos, o escultor de uma peça 
que retrata os costumes e tradições da 
aldeia, Odon Nogueira, e o presidente 
da Junta de Freguesia do Telhado, que 
fez algumas demonstrações da ativi-
dade de oleiro. No museu, foi dado a 
conhecer a importância do trabalho do 
barro para muitas famílias da aldeia do 
Telhado.

Fora do museu, noutra rua da fregue-
sia, os alunos visitaram um forno onde 
eram postas as peças de barro a cozer. 
Com a ajuda de uma habitante local, foi 
elucidado tudo acerca do local, incluin-
do a disposição das peças no momento 
de cozedura. Ainda de manhã, reali-
zou-se um workshop dirigido pelo ar-
tista brasileiro Odon Nogueira, no qual 
os alunos deram asas à sua criatividade 
e esculpiram no barro.

Depois do almoço, realizado no recinto 
de festas do Telhado, e de um momen-
to de lazer, alunos e docentes seguiram 
para o espaço “A Torre das Palavras”, 

Visita de estudo ao Telhado – Casa do Barro e Torre das Palavras

No centenário do nascimento de António Paulouro fo-
mos conhecê-lo ao Casino Fundanense

No dia 25 de janeiro, os alunos da tur-
ma TAS15 visitaram a exposição dedi-
cada a António Paulouro, patente no 
Casino Fundanense até 29 de janeiro.

Ana Neves, Catarina Ramos

António Paulouro nasceu a 3 de maio de 
1915 e faleceu a 9 de agosto de 2002. 
Foi jornalista, escritor, editor, autarca, 
deputado e cidadão. Esteve sempre dis-
posto a lutar pelos valores da solidarie-
dade e da liberdade. 

Carolina Isidro, Sofia Almeida

Foi possível perceber, pela diversidade 
de materiais, a dimensão da vida e obra 
deste homem. Ele teve uma vida longa, 
com persistência, ousadia, resistência e 
luta pelo desenvolvimento de uma ter-
ra, uma região, um país. 

Beatriz Lopes, Camila Henriques

Apesar de não gostar de cerimónias, 
António Paulouro recebeu a medalha 
de ouro da cidade do Fundão, o prémio 
Bordalo Consagração de Carreira, a me-
dalha de prata de Mérito Municipal da 
cidade da Covilhã e o título de Comen-
dador da Ordem da Liberdade. 

Carolina Pinto, Luísa Araújo

No dia 27 de janeiro de 1946, saiu o 
primeiro número do Jornal do Fundão, 
que ele fundou com o dinheiro ganho 
nos negócios das minas de volfrâmio. 
Este começou com uma tiragem de 
2000 exemplares, mas em 1949 atingia 
já os 9000 exemplares.

Afonso Santos, Inês Bento

De 1951 a 1958, A. Paulouro exerceu as 
funções de vice-presidente da Câmara 
Municipal do Fundão, tendo recebido 
um louvor pela ação desenvolvida na 
obra das cantinas escolares. Contudo, 
cedo se apercebeu das incompatibilida-

dedicado à vida e obra de Albano Mar-
tins. Neste espaço os alunos foram 
informados acerca dos temas mais re-
correntes na obra do poeta (campo e a 
Beira), que é natural da freguesia. Os 
alunos leram também alguns excertos 
de poemas da sua autoria, entre eles, 
textos do seu livro Secura Verde.

Depois da visita ao espaço museoló-
gico, foi dado um tempo livre para os 
alunos, que, conforme as suas prefe-
rências, visitaram diferentes locais do 
Telhado, como por exemplo, fontes, pe-
quenas praças e a igreja.

Por volta das quatro horas da tarde, 
todos regressaram ao Fundão, mais es-
clarecidos acerca do património cultu-
ral que o barro deixou. Para este escla-
recimento foi essencial o contacto com 
habitantes. 

Opinião dos alunos

Gostei imenso do ambiente em que estivemos 

inseridos, do modo de como fomos acolhidos e 

também do saber que adquiri ao longo do dia.

Pedro Soares 10ºLH

des ideológicas com o regime salazaris-
ta e, por isso, demitiu-se do cargo.

Eduardo Tomás, Sara Gonçalves

Durante a Ditadura, o Jornal do Fundão 
foi várias vezes censurado por dar a co-
nhecer a realidade do Interior à popula-
ção e por publicar artigos considerados 
“perigosos” para o regime.

Inês Fernandes, Inês Salvado 

Em 1971, fundou e editou, conjunta-
mente com Jorge de Sena, a Revista 
Nova.

André Teixeira, Carina Fonseca, Pa-
trícia Soares

A visita à exposição do centenário do 
nascimento de António Paulouro per-
mitiu-nos conhecer melhor um homem 
de elevada estatura moral, um profis-
sional de grande competência e visão 
de futuro, um político consciente e 
responsável, um cidadão empenhado, 
uma pessoa corajosa. 

Teresa Correia

No passado dia 16 de Fevereiro, no âmbito do projeto “Youthstart”, os alunos 
da turma do 10ºCT2 aderiram ao “Desafio Herói” e foram desafiados a convidar 
alguém que os inspirasse e cujo projeto desenvolvido seja considerado empre-
endedor. A personalidade convidada para falar sobre o seu percurso foi Hugo 
Lopes, jovem de 23 anos. Natural e apaixonadamente covilhanense, Hugo Lopes 
é finalista no Mestrado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Lisboa 
(ISCTE-IUL), onde redige uma dissertação sobre as mutações ideológicas e o su-
cesso eleitoral da direita radical na Europa Ocidental, tendo terminado a parte 
curricular com uma classificação média de 18 valores. Licenciado em Ciência Po-
lítica e Relações Internacionais pela Universidade da Beira Interior (UBI), obteve a 
média mais elevada no total das unidades curriculares que frequentou. Vencedor 
de quatro prémios de mérito e excelência académica. Tem publicado, nacional e 
internacionalmente, e é, atualmente, Presidente da Comissão Política Distrital da 
JSD de Castelo Branco.

Esta foi uma experiência deveras enriquecedora ao longo da qual os alunos da 
turma puderam interagir com o “herói”, que sempre se mostrou disponível e 
interessado em responder às questões a si propostas. Ao longo dos 90 minutos 
partilhados, Hugo Lopes consegui alterar a ideia que muitos possuíam acerca da 
conceção de um empreendedor, partindo do pressuposto que deveria tratar-se 
de alguém com a capacidade e a força de vontade de iniciar um negócio. No en-
tanto, acabámos por concordar que um empreendedor não tem necessariamente 
que reunir a característica anteriormente enunciada, mas sim ser alguém com 
uma forte ambição, capacidade de trabalho, boa comunicação e acima de tudo 
inovação, atributos que facilmente caracterizam o convidado. Pensamos que, o 
facto de se tratar de uma pessoa jovem e com uma idade não muito distante 
da nossa, possibilitou uma conversa mais aberta e informal, cativando a nossa 
curiosidade pela experiência de vida partilhada com a turma.

“Uma sessão maravilhosa com jovens promissores”, foi assim que Hugo Lopes 
descreveu esta sessão pelo que concluímos que no dia 16 de Fevereiro a vontade 
de aprender beneficiou largamente ambas e partes e que graças ao testemunho 
passado, nos tornámos pessoas melhores e certamente mais empreendedoras! 

Pedro Caniça, Eduarda Fonseca, 10ºCT2

EMPREENDEDOR NA POLÍTICA
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No âmbito das disciplinas de Espanhol e de Geo-
metria Descritiva A, os alunos dos 11º e 12º anos 
realizaram uma visita de estudo a Espanha. O 
evento teve início na madrugada do dia 8 de feve-
reiro de 2016, pelas 4:30, com a saída do Fundão. 
Professores e alunos organizaram-se, tendo como 
destino algumas cidades do país vizinho.

A primeira cidade visitada foi Ávila, cidade berço 
de Santa Teresa de Jesus. Fez parte do roteiro o 
local onde ela viveu, o Monasterio de la Encarna-
ción. O frio fez-se sentir durante o percurso pelas 
ruas do casco antigo da cidade, mas a beleza das 
paisagens rapidamente o converteu numa fortifi-
cante vontade de passear e conhecer mais. Apetite 
aguçado, após algum tempo de caminhada, che-
gou a hora de um fantástico piquenique (repleto 
das mais diversas iguarias). O almoço foi sabore-
ado num agradável jardim, tendo como pano de 
fundo o referido Monasterio. Durante a aprazível 
refeição, surgiram alguns raios de sol. 

Findo este momento de descontração, o grupo de 
professores e alunos seguiu em direção a Segovia. 
Cidade conhecida internacionalmente pelo seu 
aqueduto romano. Entre vários espaços de gran-
de beleza, foi alvo de visita o sublime Alcázar, 
fortaleza e residência temporária de membros da 
realeza. Percorrendo os seus majestosos salões, 
foi possível viajar para uma época diferente e 
muito distante. Houve ainda tempo para passear 
pelo centro da cidade. Sempre na companhia do 
aqueduto romano, o grupo cruzou-se com um fan-
tástico desfile de Carnaval, que com a sua cor e 
musicalidade, proporcionou momentos de muita 
diversão. Nessa noite, um albergue situado numa 
bonita paisagem campestre foi o lugar de descan-
so e reposição de energias.

O segundo dia, 9 de fevereiro, começou com a vi-
sita ao Valle de los Caídos. Neste espaço muito 
sóbrio, mandado construir pelo General Francisco 
Franco, foi analisado um dos monumentos que 
simbolizam um período negro da história de Es-
panha do século XX.

Me ha gustado cada rincón de España - Tres días de aprendizaje y diversión

Opiniões dos alunos sobre a visita de estudo:

do lazer, do prazer, do bem estar

na partilha, no apoio, na colaboração

a abertura, a aposta, o risco

descobertos na confiança do traço e do gesto co-
lorido, no riso criativo revelado às formas provo-
cadas e provocadoras 

surgem com traços descobertos na rua, na praça, 
no edifício, no museu, com gestos achados nas 
dúvidas provocadas por outros seres, outras guer-
ras, outras gritos, outros creres

no simples passar da rua, no rosto diferente dos 
lábios que dizem, buenos dias, entre salamanca 
e madrid

entre alunos e professores, coletivas ou individu-
ais, germinaram em viagem, ao café ou à cevada, 
imagens sem @ que com selo circularam e estra-
nheza provocaram nos relatos e leituras 

da visita de estudo a madrid, por ávila e segóvia, 
do convento às muralhas, do palácio ao aqueduto, 
do museu, pelo museu, à urbe

a arte postal foi um meio de expressão livre, no 
qual, envelopes, selos, ou carimbos postais, se tor-
nam suportes em que foi possível divulgar a nossa 
expressão plástica. 

com técnicas, como a colagem, a escrita, o dese-

Certeza

nho ou a pintura, a única limitação à técnica e su-
porte que tivemos foi a possibilidade do envio dos 
trabalhos pelo correio

na visita de estudo a madrid, criámos alguns pos-
tais e alguns desenhos relativos ao que vimos e 
sentimos, com o objetivo de mostrar as nossas 
vivências e emoções ao longo de três dias, e fazer 
com que o recetor destes postais possa também 
sentir os ambientes destes lugares e que possa fi-
car com a ideia do que foi esta visita

a arte postal, foi a forma de dar a conhecer cultu-
ras, costumes, linguagens, horizontes, transmiti-
da não por palavras, mas pelo desenho, pela cola-
gens ou pela pintura, onde é nítido os sentimentos 
e as aprendizagens do remetente, nós, sobre o que 
pretendemos divulgar

para além de ter sido uma nova forma de mostrar 
este mundo, foi também a comunicação de novas 
ideias onde tivemos total liberdade no pensar e na 
exposição dos elementos enviados

ficam as imagens, os lavros e as cores, as manchas 
de valor

e a vontade de voltar, a riscar?, a criar, a viver e 
conhecer

estar

joel filipe, thierry pires, josé oliveira

Após o almoço, mais uma vez em formato de pi-
quenique, o grupo dirigiu-se a Madrid, capital e 
metrópole espanhola. O Parque del Buen Retiro 
foi o primeiro espaço visitado; é um bonito jardim 
central e emblemático da capital, por todas as ati-
vidades que permite realizar ao ar livre e não só. 

Posteriormente, foi visitado o estádio Santiago 
Bernabéu, o que, para alguns alunos, foi o momen-
to auge do dia. Neste local, alguns alunos tiveram 
a oportunidade de fazer o Tour Bernabéu. Duran-
te o referido trajeto, os alunos tiveram contacto 
com alguns troféus do clube madrileno, visitaram 
a sala de imprensa, o relvado e os balneários, en-
tre outros locais do estádio. A visita terminou na 
loja oficial do Real Madrid onde muitos estudan-
tes fizeram algumas compras. 

No terceiro e último dia de visita, 10 de fevereiro, 
realizou-se a visita agendada ao Centro de Arte 
Reina Sofía, considerado um dos mais impor-
tantes museus de arte moderna de toda a Euro-
pa. Atualmente, este espaço alberga excelentes 
coleções de arte do século XX. Do conjunto de 
colecções, destacam-se as obras dos geniais pin-
tores Pablo Picasso, Salvador Dalí e Juan Miró,  
entre muitos outros. As obras de maior desta-
que no museu são, incontestavelmente, Guerni-
ca e Mãe com menino morto, dois dos mais co-

nhecidos quadros do espanhol Pablo Picasso. 

Seguiu-se o almoço em diferentes locais circun-
dantes à Puerta del Sol e, em seguida, houve a 
oportunidade de comunicar nas mais diversas si-
tuações e espaços (Gran vía, Plaza Mayor, Casa del 
libro, entre outros) e comprar alguns recuerdos 
para a família e amigos. 

Ao fim da tarde, o grupo regressou ao Fundão 
com vontade de repetir a magnífica viagem. Sem 
dúvida alguma, não serão esquecidos os fantásti-
cos momentos vividos e a exuberância das paisa-
gens do nosso país vizinho. 

A mí me ha encantado hacer este viaje.

Hemos ido a muchos lugares, hemos visitado mu-
chos monumentos y nos hemos divertido mucho. 
Lo que más me ha gustado ha sido visitar el Al-
cázar de Segovia por su belleza exterior e interior, 
también me ha gustado visitar el Valle de los Ca-
ídos.

Yo pienso que éste es el viaje de estudios que le 
gustaría hacer a todos los estudiantes. Sería bue-
no que lo hiciesen, pues podrían conocer lugares 
nuevos, aprender más sobre las costumbres es-
pañolas y practicar la lengua española.

Ha sido uno de los mejores viajes de mi vida.

  Inês Pereira, 11º CT2

Lo que más nos ha gustado del viaje a Ávila, Sego-
via y Madrid ha sido la convivencia con los amigos 
y profesores, los paisajes, los monumentos. Las 
ciudades nos han impresionado mucho. ¡Son real-
mente grandiosas!

El contacto con la lengua y con los españoles tam-
bién nos ha interesado mucho. Hemos sacado mu-
chas fotos para recordar más tarde los maravillo-
sos momentos. Nos hemos divertido mucho y nos 
gustaría repetir la experiencia. Si tuviéramos que 
destacar tres palabras, elegiríamos: aprendizaje, 
diversión y convivencia. 

Ana Pereira e Inês Patrício, 11º CT3

El viaje nos ha encantado, pues hemos hablado 
mucho español, hemos puesto en práctica nues-
tros conocimientos lingüísticos. Hemos conocido 
a nuevas personas, hemos visitado algunos monu-
mentos muy importantes de la sociedad españo-
la. Hemos vivido muchas aventuras con nuestros 
compañeros y con los profesores. 

La única cosa que no nos ha gustado mucho ha 
sido la experiencia con la gastronomía pero cree-

mos que, seguramente, habrá platos típicos muy 
ricos. Por este motivo y por otros, nos gustaría 
volver a visitar España.

Filipe Teixeira, Sylvie Borges, 11º CT3 e Jéssica 
Diamantino, 11º CT1

El viaje de estudios realizado los días 8, 9 y 10 
de febrero ha sido una experiencia óptima. Me ha 
permitido estar en ciudades maravillosas como 
Ávila y Madrid. Ha sido, sin duda, una manera de 
estrechar amistades entre amigos e compañeros. 
Además, el tiempo meteorológico favoreció la vi-
sita a todos los maravillosos lugares que deseába-
mos visitar.

     Marta Gonçalves, 11º LH

Foi uma das melhores experiências vividas com os 
colegas de escola, com muita diversão e aprendi-
zagem.

          Marta Mendes, 11º LH

A visita de estudo foi uma experiência memorável, 
um convívio inigualável, algo que repetiria sem 
dúvida alguma.

Mariana Costa 11ºLH

El viaje de estudios a Madrid de 8, 9 y 10 de fe-
brero ha sido uno de los mejores que ya he hecho 
a España , no sólo debido a la buena disposición 
de todos los participantes, sino también, porque 
hemos ido a un museo adonde quería ir hace mu-
cho, el Museo Nacional Centro de Arte  Reina So-
fía, donde se encuentra la famosa obra Guernica 
de Pablo Picasso.

Me ha gustado mucho la visita a dicho Museo no 
sólo por el hecho de ver en vivo Guernica, sino 
también porque tuve el placer de escuchar y ex-
plicar la historia de Guernica a mis compañeros.”

                                 Thierry Pires, 11º CSEAV
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O jardim de infância de Enxames rea-
lizou o seu desfile de carnaval. Desta 
vez o disfarce escolhido, e de acordo 
com todos os intervenientes, foi os PIN-
GUINS, pois foi um dos assuntos abor-
dados na sala de aula e que bastante 
entusiasmou as crianças.

Assim, brincamos ao carnaval disfarça-
dos de pinguins!

Passeamos pela aldeia acompanhados 
e aplaudidos pelos seus habitantes, tor-
nando este dia mais alegre e colorido. 

BRINCAR AO CARNAVAL

No dia 5 de fevereiro, os alunos da EB de Salgueiro, desfilaram pelas ruas da lo-
calidade, mostrando os seus disfarces e alegrando as ruas com cor, alegria, can-
tigas, risadas e boa disposição. Foi um desfile muito participado, pois pudemos 
contar com a presença de alguns pais e familiares.

Ao passarmos pela Junta de Freguesia, as crianças foram presenteadas com gu-
loseimas que adoçaram ainda mais este dia.

O NOSSO CARNAVAL:

VESTIMOS A ROUPA DE PASTELEIROS E FOMOS PARA A RUA TER 
COM OS MENINOS DA ESCOLA E VIMOS AS PESSOAS TODAS À NOSSA 
ESPERA. TAMBÉM ESTAVA O MÚSICO A TOCAR UM ACORDEÃO.

QUANDO NOS JUNTÁMOS A TODA A GENTE FOMOS PELAS RUAS E 
PELAS ESTRADAS A CANTAR CANÇÕES DE PALHACINHOS, A ASSO-
BIAR, A DIVERTIRMO-NOS E A DIVERTIR AS PESSOAS.

TAMBÉM FOMOS BRINCAR PARA O JARDIM DA CAPELA DO ESPÍRITO 
SANTO E TIRÁMOS FOTOGRAFIAS.

FOMOS DEPOIS AO CENTRO DE DIA VISITAR E DIVERTIR AS PESSOAS 
IDOSAS QUE LÁ ESTAVAM E FICARAM MUITO FELIZES COM AS CAN-
ÇÕES QUE NÓS CANTÁMOS.

ATIRÁMOS FITAS E BOLINHAS DE PAPEL PARA AS ÁRVORES, PARA 
NÓS, PARA O CHÃO DA ESTRADA, PARA OS CHAPÉUS E PARA CIMA 
DOS AMIGOS.

NO FINAL REGRESSÁMOS AO JARDIM DE INFÂNCIA E FOMOS MEXER A SOPA NUMA PANELA GIGAN-
TE QUE FIZEMOS DE PNEUS E QUE PARECIA UM CALDEIRÃO. ERA UMA PANELA GIGANTE. 

BRINCÁMOS AO FAZ DE CONTA PORQUE É CARNAVAL E NINGUÉM LEVA A MAL E FIZÉMOS LÁ A 
SOPA DE PEDRA QUE ERA UMA RECEITA DE SOPA DURA QUE ATÉ PODIA PARTIR DENTES E TINHA-
MOS DE IR PARA O HOSPITAL COM DORES DE BARRIGA.  

OS CHEFES PASTELEIROS DO JI DE PÊRO VISEU COM OS SEUS AMIGOS DA EB1 MUITO BEM 
MASCARADOS

Carnaval

SER CHEFE PASTELEIRO NO CARNAVAL DO JI COM A 
EB1 de PÊRO VISEU

No dia cinco de fevereiro, nós, os meni-
nos do Jardim de Infância e da Escola 
da Capinha, fizemos o desfile de Car-
naval pelas ruas da aldeia. Visitámos os 
idosos do Centro de Dia, do Lar, passa-
mos também pela Junta de Freguesia, 
pelo Posto Médico e por algumas lojas. 

Para os meninos do Jardim de Infância 
foram confecionados fatos, os meninos 
da escola vieram vestidos de casa, a 
criatividade das roupas com que desfi-
lamos: de polícia, mecânico, bombeiro, 
médica, rancho, Minnie, velha, Batman, 
sacerdotisa obscura, tigre, menina, 
bebé, bruxa, palhaço, doentes, leopar-
do e princesa.

Carnaval na nossa aldeia

É através do brincar que a criança se 
desenvolve, faz as aprendizagens e se 
apropria do mundo que a rodeia. Por 
isso, o carnaval no JI e EB de fatela, foi 
festejado com muita alegria e brinca-
deira.

As crianças disfarçaram-se dos seus 
heróis preferidos, e percorreram as 
ruas da aldeia entoando as canções que 
aprenderam sobre o tema.

Os idosos também quiseram interagir 
com as crianças, e em conjunto canta-
ram canções de outros tempos.                                                                                   

Prof.ª Patrocínia Roque

O Carnaval no JI e EB de Fatela

Tornou-se um momento dedicado à 
alegria proporcionando à comunidade 
local a saída de suas casas para aplau-
direm o nosso cortejo carnavalesco 
havendo elementos que se juntaram 
fazendo assim aumentar o número de 
figurantes.

Distribuímos cor e muita alegria pela 
nossa aldeia.

Já estamos a pensar nos fatos e na fes-
ta do próximo ano.

     (Os alunos do JI e EB da Capinha) 

CARNAVAL NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
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As turmas APS13,APS14 e APS15 participaram no desfile de Carnaval 2016, orga-
nizado pela autarquia fundanense,com os seguintes temas:

Casamentos Improváveis, Cor e Pijamas.

Apesar deste ano não terem sido convidados a acompanhar as crianças do 1.º 
ciclo do nosso Agrupamento estas turmas mostraram grande espírito de união 
em todo o desfile.

Turma APS13

SER CHEFE PASTELEIRO NO CARNAVAL DO JI COM A 
EB1 de PÊRO VISEU

CARNAVAL NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
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No dia 27 de janeiro realizou-se, no 
auditório do Hospital do Fundão, mais 
uma cerimónia dedicada às comemora-
ções do 60º Aniversário desta unidade 
de saúde da cidade do Fundão. Nessa 
cerimónia, o Presidente do Conselho 
de Administração do Centro Hospita-
lar Cova da Beira Prof. Doutor Miguel 
Castelo Branco e a Drª Alcina Cerdeira, 
Vereadora da Educação, Ação Social, 
Saúde, Cultura e Património e Turismo 
da Camara Municipal do Fundão, des-
cerraram uma placa comemorativa do 
aniversário. 

O Agrupamento de Escolas do Fundão 
associou-se a esta efeméride através de 
um momento musical de elevada quali-
dade realizado por um Dueto de Acor-
deonistas constituído pelas alunas da 
turma A do 9º ano, Adriana Salvado e 
Catarina Corado que frequentam o en-
sino articulado da música. Através dos 
seus alunos, o AEF deu, mais uma vez, 
mostras da sua versatilidade e empe-

Dueto de Acordeonistas em cerimónia 
no Hospital do Fundão

A turma PTAS 15 é constituída por 21 alunos do 1º ano do Curso Profissional 
Técnico Auxiliar de Saúde. Ao longo dos cinco ou seis meses de aulas neste 
curso adquriram conhecimentos e competências que visam capacitá-los para a 
profissão de Técnico Auxiliar de Saúde. Alguma coisa eles já aprenderam, mas 
ainda há muito para saber e conhecer!

 A primeira “prova de fogo” aproxima-se! Terão a possibilidade de praticar o 
que já sabem e uma excelente oportunidade para aprenderem muito mais. 

Trabalhar no setor da saúde será, por ventura, um desafio ainda maior. Lidar 
com a vida humana, numa situação, em que a maior parte das vezes as pessoas 
se encontram frágeis e doentes, exige do profissional de saúde uma estrutura 
integral muito forte para fazer face às exigências do dia-a-dia de trabalho. 

Para nos transmitirem um pouco sobre o que é trabalhar em ambiente hospita-

lar, estiveram na turma, no dia 26 de fevereiro, durante toda a tarde, as senho-
ras enfermeiras Gina Agostinho e Marta Machado, dos Cuidados Paliativos do 
CHCB. Foi uma conversa muito agradável onde consolidámos conhecimentos 
que já tinhamos adquirido nas aulas e onde, nos foram indicadas normas mais 
específicas para quem vai estagiar nos vários serviços do hospital.

Em primeiro lugar é preciso termos consciência dos riscos que existem (para 
nós e para os doentes), se não forem cumpridas todas as normas de seguran-
ça. Na saúde o maior risco são, sem dúvida, as infeções nosocomiais (infeções 
hospitalares). Existem microorganismos que não são visíves a olho nu e que são 
muito perigosos! Quando entram em contacto com pessoas imunodepimidas, o 
seu efeito pode ser mortal. Contra as infeçõs hospitalares a melhor estratégia 
de prevenção é a lavagem frequente das mãos. Esta é uma rotina que nos irá 
acompanhar durante os dois meses em que estivermos no estágio, quer esteja-
mos no hospital ou noutra instituição de saúde.

Por outro lado é necessário atenção à ética e ao sigilo profissional. O doente é 
alguém que tem muitos direitos, que devem ser respeitados em plenitude. A 
sua situação clínica ou algo que ele nos confidencie são assuntos que não po-
derão sair para fora do hospital.

Reforçámos a ideia de que a equipa que lida com os doentes deve trabalhar 
com espírito de entre-ajuda e cada um tem um papel fundamental na cadeia. O 
técnico auxiliar de saúde é um dos elementos da equipa e como tal o seu papel 
é também fundamental para o bem-estar e tratamento dos doentes.

Agradecemos às senhoras enfermeiras porque depois desta sessão sentimo-
-nos ainda mais preparados para enfrentar este novo desafio da nossa vida. 

A maioria dos alunos da turma irá estagiar no Centro Hospitalar Cova da Beira 
(Fundão e Covilhã), mas alguns estarão no Centro Paroquial de Bem-estar Social 
de Valverde, outros nos cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia 
do Fundão e dois ainda na Refiter – Centro de Medicina Física e Reabilitação.

Aguardem! No regresso daremos notícias de como correu a nossa FCT.

Alunos da turma PTAS 15

Estaremos preparados para ir estagiar?   
Como é trabalhar em ambiente hospitalar?

nho em colaborar com as instituições 
parceiras da região e mostrar o que de 
bom os alunos do nosso Agrupamento 
são capazes de fazer. 

Profª Fátima Corredoura

Tiveram  início, no  dia 1 de março, sessões no âmbito da educação sexual, 

dinamizadas pelas enfermeiras estagiárias de 4ºano da Escola Superior de 

Saúde Dr. Lopes Dias, sob a orientação da Dra. Ana Vaz. A inscrição nestas 

sessões foi divulgada a todos os diretores de turma do 2º e 3º ciclo (exceto 

9ºano) e do Ensino Secundário, através de um documento partilhado onde 

estava, para além do horário, os temas e subtemas que vão ser tratados em 

cada sessão.

Equipa PES

Informamos que abri-
ram as candidaturas 
para a Ação Qualidade 
de Vida 2016, para pes-
soas com deficiência 
motora.

Se tiver deficiência 
motora e precisar de 
apoios para apostar na 
sua formação, criar o 
seu próprio negócio, 
praticar desporto ou 
mesmo fazer obras em 
casa, não deixe passar 
esta oportunidade e 
candidate-se já!

Pedimos a sua ajuda 
na divulgação desta 
excelente oportunidade 
pelos seus contactos.

Veja aqui Mais Infor-
mações sobre a Ação 
Qualidade de Vida 
2016, incluindo Regula-
mento e Formulários de 
Candidatura.”

Ação Qualidade 
de Vida 2016
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Este projeto, foi candidato ao concur-
so Ciência na Escola, promovido pela 
Fundação Ilídio Pinho, em parceria com 
o Ministério da Educação e com o Mi-
nistério da Economia, tendo consegui-
do passar no crivo inicial que elimina, 
de forma quase aleatória, cerca de 50% 
dos projetos. Isso valeu um financia-
mento de 500€, neste caso insuficiente 
para adquirir apenas os reagentes ne-
cessários para a produção dos meios 
de cultura. A agravar esse custo, vem 
a demora de entrega de materiais es-
senciais como as hormonas vegetais, 
imprescindíveis para o sucesso destas 
tecnologias. Valeu-nos a parceria esta-
belecida com a Escola Superior Agrária 

de Castelo Branco que, para além da 
formação, nos ajudou no estabeleci-
mento das culturas, sendo principais 
intervenientes o Professor Doutor José 
Carlos Gonçalves e a Professora Douto-
ra Teresa Coelho, ambos docentes da-
quela Instituição.

A ideia de utilizar uma planta “na 
moda” não tem sido fácil. Pretendemos 
micropropagar plantas de Stevia rebau-
diana produtoras de substâncias ado-
çantes não calóricas úteis em alguns 
regimes alimentares, nomeadamente 
para diabéticos. Para iniciar a propa-
gação são necessários alguns exem-
plares, de onde possam ser extraídos 
os explantes iniciais susceptíveis de 
continuarem a ser micropropagados. 
Optámos por encomendar as plantas 
via internet a partir de uma empresa 
promissora que nos enviou, via postal, 
plantas a partir de França. Foi uma de-
cepção! Apesar de sabermos sempre 

Clube Ambiente e Vida / PAV15
Micropropagação de Stevia rebaudiana – tecnologia na multiplicação de plantas

por onde andavam as plantas, elas de-
moraram a chegar e quando chegaram 
estavam quase moribundas – a circula-
ção de informação é rápida mas ainda 
não chegámos ao teletransporte…

Os professores da Escola Agrária foram 
muito mais eficientes. Reuniram rapi-
damente as condições para que lá fôs-
semos aprender as técnicas. No dia 22 
de fevereiro iniciámos o processo, com 
as nossas plantas decrépitas, mas com 
uma equipa muito voluntariosa cons-
tituída pelo Gabriel Duarte (PEAC14), 
David Oliveira (12.º CT1), Ângelo Pri-
mo (PAV15) e Rafael Narciso (PAV15). 
Foram várias horas de trabalho em que 
foram esclarecidos pormenores sobre a 

produção de meios de cultura, desinfe-
ções e instalação de novas plantas.

A instalação das novas plantas é um 
passo que facilmente pode falhar. Mui-
tas das plantas convivem, no meio na-
tural, com agentes patogénicos que po-
dem usufruir tão facilmente dos meios 
de cultura como os pequenos explantes 
das plantas que pretendemos micro-
propagar. Muitas das plantas iniciais 
estão contaminadas e o processo de 
desinfecção raramente é perfeito. Fun-
gos e bactérias proliferam enquanto as 
pobres células vegetais tentam reverter 
diferenciações ou simplesmente utili-
zar o seu potencial multipotente. Se a 
desinfecção não for perfeita, a propa-
gação da planta não terá sucesso. 

Com muitos cuidados de esterilização, 
de cronómetro na mão para cumprir 
escrupulosamente os tempos de desin-
fecção contra bactérias e fungos, em 

ambiente asséptico, lá se fizeram todos 
os passos protocolados. Aqui foi essen-
cial a experiência dos nossos anfitriões. 
O protocolo por nós proposto continha 
algumas imperfeições. Entre meios de 
cultura e desinfecções fizemos quatro 
combinações distintas e não apenas a 
que nós tínhamos encontrado. Claro 
que para nós foi muito mais gratifi-
cante participar num processo de in-
vestigação e não apenas cumprir uma 
receita. 

Os resultados só serão visíveis em al-
gumas semanas, mas a experiência já 
foi positiva mesmo que todas as pro-
pagações tenham menos sucesso. Os 

quatro aventureiros deste projeto pu-
deram observar como a investigação é 
feita muitas vezes de tentativa e erro 
mas puderam, simultaneamente, cons-
tatar que a tentativa é pensada e fun-
damentada. Já perceberam que estes 
processos não são fáceis e exigem de-
dicação. Eles também puderam treinar 

as técnicas e isso é importante para o 
desenvolvimento futuro do projeto. 

Estar num laboratório de uma institui-
ção de ensino superior é uma transpo-
sição para outra dimensão. O Rafael 
surpreendeu-se com cada papel, com 
cada objecto, com cada frasco que viu 
e memorizou todos os pormenores. O 
Ângelo esteve atento em todos os mo-
mentos e ajudou em muitos detalhes. O 
Gabriel não deixou de tentar compreen-
der o fundamento dos procedimentos e 
o funcionamento de cada equipamento. 
Como habitualmente, vai tentar melho-
rar qualquer coisa. O David encontrou 
perspectivas distintas naquilo que os 
outros observam sempre da mesma 

maneira – será 
por usar ócu-
los?

É assim o es-
pírito Clube 
Ambiente e 
Vida – perspe-
tivas distintas 
sobre a mes-
ma realida-

de. Propagar plantas quase mortas ou 
apostar em projetos aparentemente 
impossíveis. Apesar de neste projeto 
trabalharmos em clonagem de plantas, 
recusamos uniformização. Mantemos 
alguma diversidade de abordagens e, 
independentemente dos resultados, to-
dos aprenderemos bastante!

No dia 19 de fevereiro a sala LF1 foi 
pequena para acolher os participantes 
– 10 equipas (30 alunos) – nas Olimpí-
adas de Química+. Pretendia-se sele-
cionar a equipa que vai representar a 
escola na semifinal a realizar na Uni-
versidade de Aveiro. 

Estas provas, da responsabilidade da 
Sociedade Portuguesa de Química têm 
por objetivos:

dinamizar o estudo e ensino da quí-
mica nas escolas de ensino básico e 
secundário;
aproximar as escolas básicas e se-

Olímpíadas
de Química

cundárias às instituições de ensino 
superior (Universidades e Institutos 
Politécnicos);
despertar o interesse e gosto pela 
química, divulgar a química como ci-
ência e cativar vocações para carrei-
ras científico-tecnológicas.

O desempenho dos alunos foi excelen-
te quer durante a realização das provas 
quer nos conhecimentos demonstra-
dos. A competição foi renhida e tornou 
difícil a seleção da equipa vencedora.  

A todos os alunos participantes e em 
especial à equipa vencedora constituí-

da pelos alunos Natália Carlos, Henri-
que Gomes e Mariana Moreira do 10º 
CT3, os nossos parabéns.

Ana Pina e Lurdes Barreiros
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Mostra de atividades de toda a comunidade 
escolar ao longo do dia na Escola Sede

18 de março é um dia marcante, pois comemora-se 
mais uma vez, o Dia do Agrupamento. Uma data que 
assinala o envolvimento da comunidade educativa 
no processo ensino aprendizagem dos alunos.

Nos espaços da Sede do Agrupamento irão desenvol-
ver-se inúmeras atividades como

“Cãopanhia”

Zumba

Taekwondo

Pinturas faciais

“Histórias é connosco!”

“Contos, Andarilhos e outros Sarilhos”

“Projeto-empreendo”

e, muito mais…
Contamos com a sua/tua presença e/ou participação.

Até Breve!

1 - Projeto YouthStart (PEEP e DGE)

A PEEP – Plataforma para a Educação do 
Empreendedorismo em Portugal e a DGE – 
Direção Geral de Educação, lançaram o pro-
jeto YouthStart para os anos letivos 2015-
2016 e 2016-2017. Este projeto:

Propõe DESAFIOS… e desafia as escolas.

Envolve empreendedorismo Experimen-
tal (1 ano de controlo + 1 ano de grupo 
teste).

Os desafios entram nas disciplinas e po-
dem ser trabalhados em qualquer disci-
plina.

Baseia-se em programas de aprendiza-
gem (A1- 1º ciclo, A2- 2º ciclo e B1- se-
cundário)

Utiliza de Stakeholder/parceiros 

Implica estudo de casos/boas práticas/ 
AUDITORIAS

Público-alvo: dos 8 aos 11 anos e dos 13 
aos 17 anos

Avaliação antes e depois do processo 

Participantes: Portugal, Áustria; Luxem-
burgo; Estónia e Dinamarca

O AEF foi convidado a integrar o projeto 
YouthStart pela DGE. 

O projeto tem estado a ser desenvolvido de 
acordo com o programa estabelecido:

Formação para os docentes do ensino 
básico (14 docentes em formação na es-
cola).

Formação para os docentes do ensino se-
cundário (14 docentes em formação na 
escola).

Implementação dos desafios nas turmas 
do 1º ciclo Per 2 e ST5.

Implementação dos desafios nas turmas 
do 1º ciclo 5ºB e 5ºC.

Implementação dos desafios nas turmas 
no ensino secundário 10º CT2, 10ºCT3 e 
PTAS15.

Disponibilidade de materiais de apoio ao 
desenvolvimento dos desafios.

2 - Projeto AIP-CCI/Programa Portugal 
Sou Eu - Ateliers Empreender Criança

A AIP-CCI tem vindo a facilitar a implemen-
tação de projetos de Empreendedorismo 
nas Escolas, nomeadamente pela imple-
mentação dos Ateliers Empreender Criança, 
programa de intervenção sistemática para 
crianças do 1º ciclo do ensino básico. Após 
o sucesso obtido a AIP alargou o projeto 
aos anos letivos 2015-2016 e 2016-2017, 
associando-se ao programa Portugal Sou 
Eu, com o objetivo de sensibilizar as crian-
ças para a valorização da oferta nacional e 
para a temática da “Portugalidade”. Neste 
contexto a AIP-CCI convidou o AEF a inte-
grar este projeto.

Atividades desenvolvidas: 

Sessão de transferência de conhecimen-
tos para os docentes que irão implemen-
tar o projeto na sala de aula, ministrada 
por técnicos da AIP e que se realizou no 
dia 18 de dezembro de 2015. 

Nesta sessão foi-nos cedido um kit com ma-
teriais para a implementação do projeto.

A partir desta sessão, o projeto foi imple-
mentado na sala de aula, pelos docentes 
das turmas, nomeadamente na turma JF 4A.

3 - Projeto FormaRedes (Programa CLDS 
3G – 2015 a 2018)

EMPREENDEDORISMO NO AEF

O Projeto FormaRedes pretende capacitar a po-
pulação, dinamizando e contribuindo com respos-
tas que contribuam para o desenvolvimento e me-
lhoria sustentável da qualidade de vida, através 
da implementação de estratégias apoiadas em re-
des de parcerias, susceptíveis de criar dinâmicas 
comunitárias e de incrementar uma capacidade 
transformadora que promova a autonomia e a 
inclusão social e profissional da população envol-
vida.

Neste contexto surgiu uma parceria com o AEF 
no sentido de promover ações no âmbito da edu-
cação para o Empreendedorismo, nomeadamen-
te:

Empreendedores apresentam-se!

Pretende-se desenvolver um ciclo de iniciativas 
com personalidades que se tenham destacado 
nas suas áreas de ação e que, tendo em conta 
o trabalho que desenvolvem ou desenvolveram, 
possam constituir-se como elementos motivacio-
nais para os alunos do ensino secundário regular 
e profissional. Os exemplos a apresentar procu-
rarão ser representativos das várias áreas do sa-
ber e do conhecimento.

Neste contexto foram já dinamizadas ações para 
as turmas PTAS15 (Comunicação pelo Dr. Lou-
renço Marques, fundador do serviço “Unidade da 
dor” no hospital do Fundão); PEAC14, PGPI13 e 
PGPI15 (vídeoconferência com os responsáveis 
pela empresa INTROSYS - Global Control System 
Designers e posterior visita à empresa).

Pais, ajudem-nos a empreender! 

Pretende-se desenvolver ações com os alunos do 
ensino básico, que envolvam as famílias, como 
forma de estimular a ligação da escola com o 
meio em que a criança está inserida e como mo-
delos facilitadores da educação para o empreen-
dedorismo.

Educar para o empreendedorismo é preparar os jovens para saberem pensar e agir!

Este projeto, com uma década de existência na escola, permite contribuir para um 
trabalho contínuo de desenvolvimento de competências empreendedoras, projetando 
o trabalho que vamos desenvolvendo para o exterior da Escola. O AEF tem-se vindo 
a afirmar no contexto nacional, como uma escola de referência ao nível da Educação 
para o Empreendedorismo. 

Neste ano letivo, abraçámos novos desafios que pretendem dar continuidade ao traba-
lho em curso:

Fruto de uma parceria entre a ERP Portugal e o Programa Eco-Escolas (ABAE), o projeto 

Geração Depositrão visa (in)formar as crianças e jovens e através deles a população em 

geral, acerca da importância do adequado encaminhamento dos Resíduos de Equipamen-

tos Elétricos e Eletrónicos (REEE), pilhas e acumuladores.

Na 8ª edição da Geração Depositrão o nosso Agrupamento aceitou, mais uma vez, este 

desafio! Passando a funcionar como ponto de recolha na zona envolvente. 

Todos temos em casa equipamentos elétricos e eletrónicos que já não são utilizados. Os 

resíduos destes equipamentos (REEE) são constituídos por elementos altamente nocivos 

para o ambiente e para a saúde humana. O devido encaminhamento dos resíduos é fun-

damental para um desenvolvimento sustentável. 

A solução é serem reutilizados e/ou reciclados!

Se tiveres REEE e pilhas lá por casa…deposita-os no nosso DEPOSITRÃO!

2ª fase de recolha – 31 de março de 2016

3ª fase de recolha - julho de 2016

Célia Freitas (celiafreitas@esfundao.pt) 

Geração Depositrão 8
NÓS RECICLAMOS!

O Projeto “Ser Solidário” 

está a organizar o VII “Mer-

cado da Bagageira”, integra-

do no Dia do Agrupamento. 

Nesta atividade, toda a co-

munidade pode participar, 

vendendo objetos em bom 

estado (livros, material escolar, CD´S, roupas, 

calçado, acessórios, objetos de decoração, etc.) 

trazendo-os no seu próprio carro, bicicleta, 

scooter ou mochila para o espaço entre o esta-

cionamento e o gradeamento da Escola Secundá-

ria. Todo o dinheiro realizado com a venda dos 

objetos é para os participantes. Está estipulado 

que nenhum objeto será vendido por mais de 5€, 

para facilitar a sua aquisição pela população em 

geral, pois assim terá oportunidade de adquirir, 

a baixo preço, artigos usados que nas suas mãos 

poderão ganhar nova vida.

Olha pelo que tens 

a mais e não usas! 

Aparece! Vem ven-

der e comprar … a 

baixo preço! Sê soli-

dário!

Projeto Ser Solidá-

rio do Agrupamen-

to de escolas do 

Fundão

PROJETO “SER SOLIDÁRIO” 
ORGANIZA O VII MERCADO 
DA BAGAGEIRA 

O Projeto SOBE – Saúde Oral e Biblioteca Esco-

lar - teve o seu início em janeiro e contemplou 

as duas turmas da Escola EB de Valverde e uma 

turma do 1º ano da Escola EB de Santa Teresinha. 

Em fevereiro contou com a presença da higienis-

ta Carla Ribeiro, enviada pelo Centro de Saúde 

do Fundão através do Projeto PES. Os alunos 

aprenderam conceitos ligados à constituição da 

boca, suas doenças e como fazer uma boa higie-

ne oral. Ainda houve um tempinho para falar 

dos alimentos bons e dos alimentos maus para a 

higiene oral. O projeto prosseguirá com sessões 

mensais, algumas das quais terão a presença de 

convidados especialistas.

PROJETO SOBE
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Mostra de atividades de toda a comunidade 
escolar ao longo do dia na Escola Sede

18 de março é um dia marcante, pois comemora-se 
mais uma vez, o Dia do Agrupamento. Uma data que 
assinala o envolvimento da comunidade educativa 
no processo ensino aprendizagem dos alunos.

Nos espaços da Sede do Agrupamento irão desenvol-
ver-se inúmeras atividades como

“Cãopanhia”

Zumba

Taekwondo

Pinturas faciais

“Histórias é connosco!”

“Contos, Andarilhos e outros Sarilhos”

“Projeto-empreendo”

e, muito mais…
Contamos com a sua/tua presença e/ou participação.

Até Breve!

O trato gastrointestinal humano é um mi-
croecossistema cinético que possibilita o de-
sempenho normal das funções fisiológicas 
do hospedeiro, a menos que microrganismos 
prejudiciais e potencialmente patogénicos 
dominem. Manter um equilíbrio apropriado 
da microbiota intestinal pode ser assegura-
do por inclusão sistemática na dieta alimen-
tar de probióticos, prebióticos e simbióticos. 
Com este projeto estamos a desenvolver, 
com recurso à ciência e à tecnologia, novas 
aplicações da raiz da planta Pastinaca sativa 
L., que tradicionalmente é cultivada na nossa 
região (um produto regional, sazonal), diver-
sificando-se, assim, as fontes de potenciais 
aditivos alimentares e alimentos capazes de 
estimular seletivamente a proliferação ou a 
atividade de populações de bactérias dese-
jáveis no cólon. Desta forma, estaremos a 
contribuir para um mundo melhor ao pos-
sibilitar a diminuição do risco do Homem 
desenvolver doenças ao longo da sua vida.

Os maus hábitos alimentares destroem a 
flora intestinal, fazendo com que os mi-
crorganismos saudáveis sejam destruídos 
e substituídos por outros indesejáveis. Os 
prebióticos são ingredientes alimentares 
não digeríveis que estimulam seletivamente 
a multiplicação e/ou atividade de uma ou 
mais espécies de bactérias no cólon afetan-
do beneficamente o hospedeiro (Tabela I).  

Os probióticos são microrganismos vivos 
(Figura1) que, quando administrados em 
quantidades adequadas, afetam positiva-
mente a saúde do hospedeiro (enriquecem, 
por ex., os microrganismos saudáveis do 
cólon). São reconhecidos efeitos benéficos 
em doenças do trato gastrointestinal, imu-
nidade da mucosa, doenças alérgicas, do-
enças cardiovasculares, distúrbios do trato 
urogenital. Alguns alimentos fermentados 
possuem probióticos em quantidades ade-
quadas. 

Os prebióticos podem ser combinados com 
probióticos para produzir alimentos simbi-
óticos (Figura 2).  O produto resultante da 

PREBIÓTICOS, PROBIÓTICOS E SIMBIÓTICOS

COM PASTINACA!

mistura permite obter efeitos benéficos su-
plementares sobre o hospedeiro.                              

Aplicando conhecimentos adquiridos em 
diversas áreas curriculares e as potenciali-
dades da ciência e da tecnologia, utilizan-
do como matéria prima a raiz de Pastinaca 
sativa L., conhecida por cherovia, obteve-se 
um prebiótico e, através da fermentação, 
probióticos. O alimento simbiótico é resul-
tado da aplicação conjunta do prebiótico e 
probióticos obtidos. Simultaneamente in-
vestigam-se outras aplicações do prebiótico 
extraído da cherovia.

A concretização do projeto conta, além dos 
alunos do 10º CT2 e 11º CT2 e dos respe-
tivos professores, com a colaboração de di-
versas entidades parceiras, nomeadamente 
Confraria da Pastinaca e do Pastel de Molho 
da Covilhã- divulgação dos produtos obti-
dos; Instituto Politécnico de Bragança-ESA- 

Acompanhamento científico; Restaurantes 
da região- Compradores e utilizadores, na 
culinária, do prebiótico e do alimento fer-
mentado de Pastinaca; Universidade da 
Beira Interior- Extração da Inulina e avalia-
ção do prazo de consumo do alimento fer-
mentado. Beiralacte- Fornecimento de soro 
lácteo; queijo fresco simbiótico; Fab Lab Al-
deias do Xisto - Construção de embalagens.

Este projeto constitui uma oportunidade 
dos alunos realizarem um trabalho de in-
vestigação envolvendo a aplicação de me-
todologias usadas em diversas ciências, 
mobilizando conhecimentos já adquiridos 
e realizar novas aprendizagens específicas 
de diversas áreas curriculares, bem como 
no domínio do empreendedorismo que lhes 
permitirão a resolução de novos problemas; 
reforça as ligações do agrupamento de es-
colas do Fundão com o tecido económico/
empresarial da região- empresas do setor 
agrícola e de transformação dessas maté-
rias primas, contribuindo para o desenvolvi-
mento local e regional, na resposta a neces-
sidades globais; cria dinâmicas de trabalho 
colaborativo internas (interdisciplinaridade 
– Biologia, Química, Microbiologia, Biotec-
nologia…) e com a comunidade em que a 
escola se insere (redes de cooperação com 
parceiros); permite adequar a oferta forma-
tiva de alunos e professores à evolução das 
necessidades sociais e da economia; apro-
veita a inovação dos suportes tecnológicos, 

no desenvolvimento local.

A coordenadora do projeto

Maria João Baptista

 Figura 1 - Exemplos de probióticos 

 Figura 2- Obtenção de um alimento simbiótico

Tabela I Alguns beneficios dos prebióticos

Peso fecal

Obstipação 

Frequência de dejeções

Lípidos séricos

Razão HDL/LDL

pH fezes

Bifidobacterium e Lactobacillus 

Enterococcus e Clostridium (bacté-

rias patogénicas presentes no intes-

tino)

Biodisponibilidade de Ca, Mg e Fe

   Aumenta;     Diminui

Este ano letivo o Clube Mãos Mágicas quis ir mais 

além.  Resolvemos colocar as competências ad-

quiridas nos bordados e na costura ao serviço da 

ciência.  Estamos por isso a desenvolver o proje-

to STOP PULGAS.

 Numa ação interdisciplinar, e em colaboração 

com diversas entidades parceiras, será concebi-

da, confecionada e comercializada uma almofa-

da de descanso para gatos e cães. As almofadas 

serão feitas em tecido e o seu enchimento será 

feito com produtos naturais. Utilizaremos para o 

efeito, óleos essenciais e partes de diversas espé-

cies de plantas com propriedades repelentes de 

insetos. Estas plantas estão a ser produzidas na 

escola para posterior utilização. As almofadas, 

para além de impedirem a proliferação de pul-

gas, proporcionarão conforto térmico aos seus 

utilizadores e são amigas do ambiente.

 Clube Mãos Mágicas

Consumir vegetais produzidos localmente, pró-

prios da estação e acabados de colher é sempre 

a melhor opção. 

Na impossibilidade de reunir todas estas condi-

ções é importante o desenvolvimento de técnicas 

de conservação, impedindo não só a deterioração 

desses vegetais, mas também a salvaguarda de 

sabores, textura e propriedades nutritivas. 

Sendo a Pastinaca sativa L., nome comum e re-

gional, cherovia, um produto sazonal com eleva-

do interesse económico, nutricional e terapêuti-

co, achamos pertinente desenvolver um projeto 

em que os alunos apliquem os conhecimentos 

adquiridos e os ampliem no âmbito da ciência e 

da tecnologia, na perspetiva de tornar possível a  

utilização deste alimento ao longo de todo o ano.

Projeto  ”Diversificar Sabe-
res, Conservar Sabores”

O Projeto SOBE – Saúde Oral e Biblioteca Esco-

lar - teve o seu início em janeiro e contemplou 

as duas turmas da Escola EB de Valverde e uma 

turma do 1º ano da Escola EB de Santa Teresinha. 

Em fevereiro contou com a presença da higienis-

ta Carla Ribeiro, enviada pelo Centro de Saúde 

do Fundão através do Projeto PES. Os alunos 

aprenderam conceitos ligados à constituição da 

boca, suas doenças e como fazer uma boa higie-

ne oral. Ainda houve um tempinho para falar 

dos alimentos bons e dos alimentos maus para a 

higiene oral. O projeto prosseguirá com sessões 

mensais, algumas das quais terão a presença de 

convidados especialistas.

PROJETO SOBE

AO LONGO DO DIA
Tendas no exterior do recinto com 
exposições, experiências e outras 
atividades dos vários PROJETOS  e 

CLUBES do Agrupamento

Demonstração de atividades de des-
portos de inverno
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Os nossos deliciosos sabores

Alguns dos produtos que utilizamos na cozinha, vêm da nossa horta da escola e 
são produtos cultivados e tratados por mim e pelos meus colegas e professores 
Célia Ferraz e José Adelino, com muito carinho.

Temos na nossa horta os seguintes produtos: couves, nabiças, grelos, favas, er-
vilhas, alfaces, couve negra e também ervas aromáticas como, salsa, hortelã e 
manjericão.

Nós gostamos muito das atividades da horta e da cozinha, porque fazemos mui-
tas coisas interessantes.

A comida da nossa cozinha tem sabores muito deliciosos e já confecionámos, 
sopa de couves, sopa de nabiças,  grelos salteados com ovos, arroz com frango 
e ainda uns sabores docinhos tais como, mousse de chocolate, bolo de chocolate 
e doce de abóbora com nozes.

Os Alunos: Cristina Taveira 10º CTAV, Ricardo Rosa 10º CTAV, Tiago Men-
des 9ºE, Marco Santos 12ºCSE, Olavo Henrique 11ºLH

Dia de Experiências

Os alunos da Escola da Capinha e do Salgueiro foram à sede do Agrupamento, 
no dia 15 de fevereiro. 

Fomos de autocarro, a viagem foi agradável! 

Quando chegamos ao Agrupamento, o professor José Pina estava à nossa espera, 
o grupo de 2º ano foi para a biblioteca ao encontro da professora Celeste para 
ouvir uma história. Fez-se o registo da história e amizades com alguns meninos 
e meninas que estavam na biblioteca.

Os alunos do 3º e 4º ano foram com o professor José Pina, com a professora Isa-
bel e a professora Filomena para o laboratório fazer experiências. Vimos que os 
materiais têm massa e volume, que variam com a temperatura, observamos tam-
bém como funcionam os vasos comunicantes, o que explica como é que a água 
chega às nossas casas e mais algumas experiências que nos permitiram valorizar 
os nossos conhecimentos. 

Obrigado por nos terem proporcionado novas aprendizagens e pelo carinho com 
que nos receberam. 

Os meninos da escola da Capinha e do Salgueiro

Os Afetos no JI de Fatela

   Como forma de comemorar a sema-
na dos afetos, e descobrirmos os senti-
mentos que devemos partilhar com os 
outros, explorámos as histórias: "Adivi-
nha o quanto eu gosto de ti", a música 
com o mesmo nome, de André Sardet“ 
e “O Espantalho enamorado”. Observá-
mos a obra do pintor Romero Britto e 
descrevemos as cores, as linhas, as for-
mas e as sensações que os quadros nos 
transmitiam. Falámos sobre a amizade 
e a tolerância, e colorimos algumas re-
produções dos seus quadros. 

   Por fim elaborámos a árvore da ami-
zade com corações, e em cada coração, 
desenhámos o nosso melhor amigo. Os 
corações ficaram cheios de coisas bo-
nitas.

 Prof.ª Patrocínia Roque
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A ANITA DOS TEMPOS MODERNOS

A Anita ajuda o pai
A Anita, no fim de semana, estava 
a apanhar uma grande seca, porque 
não tinha nada para fazer. Já tinha 
feito os TPC e já tinha estudado e, 
por isso, decidiu ir perguntar ao pai 
se podia ir com ele para a oficina.

- Anita, ser ferreiro é difícil! – excla-
mou o pai.

- Não, pai, eu consigo! – respondeu 
a Anita.

- Pronto, podes vir, mas porta-te 
bem. – concordou o pai.

Nessa tarde, a Anita ajudou muito o 
pai, deu-lhe as ferramentas e ajudou-
-o a ferrar os cavalos.

Quando chegou a casa, foi ter com a 
mãe e contou-lhe que tinha ajudado 
o pai e a mãe disse-lhe, muito con-
tente:

- Muito bem, é assim mesmo.

A Anita joga futebol
Era uma vez a Anita que ia a um jogo 
de futebol feminino onde só jogavam 
meninas.

A Anita estava a preparar-se para o gran-
de jogo de futebol no estádio da aldeia. 
Ela estava muito nervosa, porque era o 
primeiro jogo de futebol em que ela ia 
entrar. As amigas da Anita estavam lá 
para lhe dar apoio.

Então, chegou a hora do grande jogo!

A Anita vai visitar a avó
Numa tarde cheia de sol, a Anita foi 
visitar a sua avó. 

A Anita ligou para a avó e disse-lhe 
para vestir o casaco e que fizesse um 
sumo de laranja natural, enquanto 
ela fazia um lanche.

Passado algum tempo, ela bateu à 
porta da sua avó e disse:

- Avó, tu estás pronta?

- Sim, mas aonde vamos?

- Nós vamos fazer um piquenique no 
jardim, ao pé do mar.

A Anita e a avó lá foram fazer o pi-
quenique. Chegaram, estenderam a 
toalha no chão, puseram o sumo e 

No dia seguinte, foi outra vez com o 
pai e repararam que faltava um cava-
lo e a Anita disse:

- Pai, vamos à procura do cavalo!

- Concordo, vamos lá.

Depois de muito tempo encontraram 
o cavalo ao pé de três éguas e leva-
ram-no para a quinta. 

Entretanto a Anita ajudou a pintar 
as ferraduras, a ferrar os cavalos e 
divertiu-se muito a dar comida aos 
cavalos. O pai dela, como recompen-
sa, deu-lhe um capacete e foram para 
casa, sem a preocupação do cavalo 
que tinha fugido. É que o Mistral, o 
cavalo, era muito especial, porque 
era o chefe da manada que o pai da 
Anita tinha no celeiro.

E assim acabou tudo bem. 

Lucas Roque, 6ºE

os bolos. E lancharam. Quando aca-
baram de comer, foram ver o Cristo 
Rei. A Anita ficou espantada. Era tão 
grande!

Depois, deu um grande abraço à avó 
e disse-lhe:

- Este piquenique foi o máximo, avó!

E a avó olhou para ela e começou a 
chorar:

- Eu também adorei este piquenique. 
Tu és a melhor neta do mundo!

E lá foram elas para casa contar aos 
pais da Anita como tinha sido o dia 
da avó e neta.

Diogo Lopes, 6ºE

A Anita estava com a bola e marcou um 
golo. Todos gritaram e comemoraram, 
pois era a primeira vez que ela marcava.

A Anita ficou muito contente e toda a 
equipa comemorou a vitória, consegui-
da com o seu golo.

E todos juntos regressaram à sede do 
clube onde jantaram em grande euforia.

Miguel, 6ºE

Acordo com o som da Susana a chorar. 
Quer leite! A mãe, a correr, vai fazer 
o pequeno-almoço. A Raquel já está 
pronta para ir para a escola. A Sofia é 
bebé, com três meses. Ainda dorme.

Eu levanto-me, vou tomar o pequeno-
-almoço com a Raquel e a minha esposa 
de olhos azuis e cabelo loiro. No pouco 
tempo que temos juntos, é sempre esta 
confusão. A seguir, vou levar a Raquel, 
que está no 7º ano, à escola. É sempre 
esta rotina.

Chego ao Posto Territorial do Fundão 
e já tenho quatro agentes reunidos no 
meu gabinete, à minha espera.

- Comandante, temos um acidente, 
um assalto e um atropelamento. Estas 
ocorrências acabam de ser comunica-
das via telefone.

- Então vai um piquete com o cabo Jor-
ge, o cabo Domingos e o cabo Gil para 
o assalto.

Esta será uma página do meu diário, daqui a vinte anos.

- E para o acidente, meu comandante?

- Vão o cabo Sérgio e o cabo Oliveira 
que estão em reserva. Vai a patrulha 
para o atropelamento.

Agora que todos… ligo a minha música 
preferida e paro. De repente toca o te-
lefone. Entro em contacto urgente com 
o cabo Jorge que me informa:

- A Sic está no gabinete para a entre-
vista. 

Componho a gravata e entro para a sala 
de entrevistas…

Mais tarde, já em casa, a Raquel conta 
que teve 90% a Ciências; mudo a fralda 
à Sofia. Está tão bonita a minha filha!

Acabamos de jantar. Descansamos um 
pouco ouvindo música e adormecemos.

Nota: Nesta composição desempenho a 
profissão que vou ter no futuro e expli-
co como será a minha vida.

David Esteves Nº 3, 5ºC

Cassandra olhava pela janela absorta nos 
seus pensamentos. Na sua mente revia, 
tão sincronicamente como o movimento 
das rodas do automóvel, a matéria para 
o teste.

Nesse domingo, como era tradição, al-
moçara com os familiares. De súbito um 
telemóvel tocou.

- Sim?… Cassandra, amanhã tens aula de 
história? – Perguntou a mãe à rapariga. 
Ela acenou. A mulher falou para o aus-
cultador. – Nós vamos aí buscar o livro.

- Então, esqueceste-te do livro? – Interpe-
lou o pai espreitando pelo espelho.

Cassandra abre a mochila.

- Parece que sim. – Respondeu, pensati-
va. Pressentia de que aquilo já acontece-
ra, num tempo incerto. – Eu alguma vez 
me esqueci do livro na casa dos tios? – 
Retorquiu baixinho. Olhou pelo vidro. 
No rádio tocava “See you again” de Wiz 
Khalifa.

- Nunca me farto desta música, fiquem 
connosco… - Comentava o interlocutor.

- “Counting Stars” a seguir ao intervalo. 
– Terminou, admirada. Como é que…? 
De repente, foi arrebatada por uma enxa-
queca horrível.

O meu primo vai trazer o livro. “Típico 
teu, sua tonta”. Já estavam perto da casa 

Premonição

dos tios quando o primo de Cassandra 
apareceu ao portão.

- Típico teu, sua tonta. – Zombou. Ela 
sorriu apática. Via imagens na sua mente 
como memórias, só que não o eram. O 
seu estômago contorcia-se de terror. 

“Acho que este ano não haverá maioria”.

- Acho que este ano não haverá maioria. 
Muitos votaram nos partidos pequenos. 
– Comentou o pai.

Fixou os olhos verdes no exterior, numa 
curva delimitada pela montanha e uma 
descida abruta. Ele não o verá. O carro 
vai deslizar e nós cairemos. Parem, senão 
morremos. Tentou gritar, mas nada se 
ouvia. Os seus músculos recusavam-se a 
mexer. Era tarde de mais.

Ouviu os gritos da sua mãe enquanto 
apontava para um coelho no meio da es-
trada. O condutor virou o volante abrup-
tamente e travou a fundo. O automóvel 
deslizou ao longo da estrada e parou 
na margem que imergia para o abismo. 
Tudo ficou suspenso por segundos que 
pervagavam como horas.

- Esta foi por pouco. – Suspirou o pai, 
com um sorriso de alívio. Carregou no 
acelerador continuando a viagem, como 
se nada se passara.

Ingride Gaspar 11CT2

Hoje em dia, o ser humano não sobre-
vive um dia sem usufruir da internet, 
mais propriamente os jovens!

Quando falo de internet, quero referir-
-me às redes socias, tais como o insta-
gram, snapchat… não esquecendo do 
facebook, em que é registado, segundo 
fontes anónimas, um valor estimado 
de 316.45 de pessoas, por dia, que en-
tram em contacto pela primeira vez no 
que é considerada a maior rede social 
do mundo. São números soberbos para 
apenas 7 biliões de seres humanos sen-
do que, provavelmente, metade destes 
desconhecem tais valores.

Este mundo virtual passou a ser uma 
rotina para todos nós, nomeadamente, 
para os jovens… Todos os dias, sem ex-
ceção, são capazes de estarem pelo me-
nos uma hora “agarrados” a este vício, 
mesmo estando num grupo de amigos 
ou em família.

Sim, é verdade que as redes sociais são 
uma forma de as pessoas se exprimi-
rem, citando as suas opiniões pessoais 

Redes Sociais

numa página aberta ao mundo, no en-
tanto essas mesmas opiniões podem 
tomar enormes proporções. Nos dias 
de hoje, o que mais observamos são 
adolescentes a serem vítimas de Cy-
berbulling ou a serem perseguidas por 
predadores virtuais., o que causa trans-
tornos psicológicos nas vítimas e que, 
consequentemente, poderá conduzir a 
situações extremas, como por exemplo 
o suicídio.

Eu, incluindo-me nesta faixa etária, 
não nego que usufruo de algumas des-
tas redes sociais, mas se puder evitar 
o uso de dispositivos que me levem a 
esta tentação, sinto-me realizada neste 
aspeto. Na minha opinião, todos os jo-
vens deveriam de tomar esta iniciativa 
devido ao facto de este vício se estar 
a encaminhar para algo muito maior e 
impossível de controlar.

A mudança está nas mãos dos jovens… 
nas nossas mãos!

Ângela Cardoso 11CT2

Hoje, na aula de Língua Estrangeira, 
Inglês, no âmbito do tema “Hábitos de 
Consumo dos Adolescentes” (traduzi-
do), fizemos um simples teste acerca 
dos nossos hábitos de consumo e até 
que ponto poderíamos ser considerados 
viciados em compras. 

Fui a única na minha turma que teve 
uma pontuação mediana (entre 10-20) 
enquanto todos os meus colegas marca-
ram menos que 10. Segundo o quiz te-
nho mais probabilidade de me tornar vi-
ciada em compras. Contudo eu não acho 
que o meu problema sejam as compras 
mas sim os vícios em geral.

Eu vicio-me muito facilmente em tudo 
o que se possa ser considerado um “ví-
cio” desde livros, videojogos, series, de-
senhar, redes sociais, estudar (sim, por-
que isso também é possível), compras 

e até mesmo na organização. A minha 
particularidade é que, no entanto, tão 
depressa fico presa como me liberto. 
Canso-me rapidamente e, deste modo, 
nunca chego a apreciar o que é realmen-
te estar agarrado a algo e ser apaixona-
do por essa mesma coisa até ao ponto 
de ser considerado um problema.

Não sei se deveria revelar esse fator 
com positividade ou negatividade pois, 
numa perspetiva tudo o que é vício é em 
excesso, contudo acredito que existem 
certas experiencias que têm de ser vivi-
das.

Parece-me que, no final de contas, por 
detrás de todos os meus vícios, que 
nunca o chegaram realmente a ser, te-
nho um bastante explícito: o vício em de 
me fartar.

Ingride Gaspar 11CT2

Estou viciada
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No passado dia 11 de fevereiro, os alunos do PAV15 realizaram uma visita de 
estudo à Escola Superior Agrária de Castelo Branco. O principal objectivo era 
conhecer um pouco melhor aquela escola que sempre nos tem apoiado. Sob a 
supervisão da Eng.ª Conceição Amaro, a visita iniciou-se pelos laboratórios, os 
quais abriram as suas portas mostrando diversas áreas de trabalho no domínio 
das Ciências Agrárias. 

Foram visitados diversos laboratórios: de Proteção Vegetal, dedicado a doenças 
e pragas que afetam plantas; Microbiologia, dedicados principalmente ao estudo 
de fungos e bactérias que infetam animais, plantas e alimentos; Parasitologia, 
dedicado a parasitas dos animais; Anatomia, dedicado ao apoio à Enfermagem 
Veterinária, Instrumentação Analítica que centralizou os equipamentos de de-
teção e quantificação de elementos e compostos químicos; Águas, dedicado ao 
estudo e análises de águas residuais e de utilização; Nutrição e Alimentação 
Animal, onde se analisam e ensaiam formulações de rações; Química e Análise 
Laboratorial, onde se avaliam e provam diferentes produtos; Biologia, em que se 
investiga a produção e o melhoramento vegetal. Foi ainda visitado a sala dedica-
da aos Sistemas de Informação Geográfica, cada vez mais utilizadas em agricul-
tura de precisão. Vários foram os entusiastas, mas o Tiago ficou de olho nestes 
laboratórios…

Foram visitas curtas mas muito intensas. Os técnicos responsáveis por cada la-
boratório falaram sobre o apoio às aulas mas também sobre os estudos aí reali-
zados com interesse prático para a comunidade. Houve quase sempre pequenas 
atividades disponíveis como observações de organismos que afetam as plantas e 
algumas curiosidades como animais que nasceram com aberrações, azeites com 
defeitos e plantas clonadas por micropropagação como mirtilos e castanheiros.

Depois de esgotar a concentração, foi tempo de relaxar com o almoço na cantina. 

Há quem diga mal das cantinas universi-
tárias, mas nós comemos bem. Havia três 
pratos à escolha e até pudemos repetir. 
Também tivemos algum tempo para des-
cansar aproveitando o ambiente infor-
mal da escola. Quem terá sido o maior 
comilão?

 Com a orientação do Eng.º Carlos Grácio, 
a tarde foi ainda mais interativa. Deixá-

PAV15 visitou Escola Superior Agrária de Castelo Branco

mos o edifício principal da Escola Agrária para explorarmos a quinta que tem 
uma área de mais de 160 hectares. Em primeiro lugar, foi observado o olival da 
quinta, mas rapidamente passámos para a zona de oficinas e de produção ani-
mal.

Tivemos a sorte de rapidamente conviver com duas cadelas Border Collie, raça 
especializada na condução de gado ovino, mas extremamente gentil no trato 
com as pessoas. É uma raça de origem britânica, considerada das mais inteligen-
tes, atléticas e enérgicas, entre todas as raças de cães. Há relatos de cães desta 
raça reconhecerem o significado de até 1000 palavras distintas. Não sabemos o 
que o Fábio Neto disse, mas a Esa percebeu tudo!

A paragem seguinte foi assistir à recuperação de um borrego acabado de nascer. 
Mãe e filho ficaram bem ao fim de algum tempo mas foi necessário deixarmos 
o par descansar. Isso deu tempo de visitar os bezerros, ver estábulos, a zona de 
ordenha das vacas, a zona de ordenha das ovelhas, além de apreciar todo o re-
banho. Pudemos ainda cumprimentar vários cavalos e observar a hipoterapia de 
algumas crianças. O Fábio Gonçalves já lá ficava o resto do dia!

 A seguir foi necessário observar a constituição e o funcionamento de algumas 
máquinas agrícolas. O Eng.º Carlos Grácio explicou o funcionamento de várias 
alfaias como espalhadores de adubo, destroçadores, grades de discos, charruas 
de aivecas, semeadores em linha, gira-fenos, pulverizadores de turbina, etc. No 
final, quando todos esperavam que já não houvesse mais surpresas, eis que sur-
giu o desafio – vamos dar uma volta de trator!

 Se os mais entusiastas foram os que já tinham alguma experiência, como o Sa-
muel, o Raúl, o João Carlos ou o João Pedro, o maior desafio foi para quem nunca 
tinha conduzido. Ninguém se negou e todos tiveram direito à sua “voltinha”. É 
certo que ninguém sem experiência ficou definitivamente habilitado, mas tam-
bém ninguém pode dizer que nunca conduziu um trator. E um trator dos bons… 
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No dia de chegada, 3 de fevereiro (4ª fei-
ra à tarde) começamos por montar as 
exposições e as duas instalações dos 12º 
ano e 10º ano de Artes. Depois fomos 
convidados para um trabalho coletivo, 
este trabalho, que fizemos em conjunto 
à tarde, tem a ver com um problema gra-
ve ambiental com que a região de Leiria 
se debate. Certamente já ouviram falar 
das descargas que algumas suiniculturas 
fazem para as linhas de água. Aqui vos 
deixamos apenas algumas notícias a res-
peito. 

Pensamos que dar a conhecer a nossa re-
gião não se limita apenas às coisas boas, 
mas também consideramos que a Arte e 
os artistas têm um papel fundamental 
na tomada de consciência de problemas 
que possam existir. A divulgação de algo 
que está mal para posterior resolução, é 
uma forma de intervir no meio. E se que-
remos que o meio ambiente se mantenha 
“perene”, não podemos admitir que as 
descargas “efémeras” mas frequentes, o 
estraguem. 

Vamos ter oportunidade, de uma forma 
artística, chamar a atenção para esse pro-
blema no trabalho coletivo. A proposta 
foi os alunos de cada escola, mostrarem 
a sua criatividade num modelo em esfe-
rovite, no caso um porco.

No intervalo desta atividade foi servido 
um lanche regional. Depois do jantar fo-
ram feitas as primeiras apresentações 
dos trabalhos das escolas.

No segundo dia de manhã, duas pales-
tras, uma do arquiteto António Figueire-
do, sobre a obra de Korrody e  outra do 
escultor Abílio Febra, sobre o seu pró-
prio trabalho. À tarde fomos desafiados 
para o «VAMOS CONHECER LEIRIA», os 

nossos alunos visitaram o castelo de Lei-
ria, depois os alunos dos cursos profis-
sionais fizeram a visita ao MIMO - Museu 
da Imagem e do Movimento e os alunos 
dos cursos gerais o roteiro Korrodi - per-
curso pedonal.

Depois do jantar foram as apresentações 
das escolas, e calhou a nossa vez de mos-
trarmos as curtas metragens que tínha-
mos preparado. 

No dia 5 fevereiro, às 09:30, fomos até à 
Marinha Grande, visitámos o museu do 

XX COLÓQUIO JUVENIL DE ARTES

vidro, o núcleo de arte contemporânea, a 
coleção do futuro museu da indústria do 
molde e a feira dos artesãos.

Regressamos a Leiria, almoçamos e à tar-
de foi a sessão de encerramento, a mos-
tra da reportagem do colóquio, a entrega 
de certificados e passagem de testemu-
nho onde a nossa escola foi escolhida 
para sermos nós a organizar os XXI Coló-
quios Juvenis de Arte no próximo ano e 
desmontagem das exposições.

O escritor João Manuel Ribeiro animou 
a biblioteca durante os dias 22, 23 e 24 
de fevereiro. Recebeu alunos do ensino 
pré-escolar, dos 1º e 2º ciclos e deslo-
cou-se ainda à biblioteca da Escola de 
Valverde.

As sessões foram muito animadas, en-
tre cantigas, rimas e questões coloca-
das pelos os alunos, que, entretanto, 
mostraram orgulhosamente os seus 
trabalhos. Encanta-pardais foi o primei-
ro livro que escreveu e Rondel de rimas 
para meninos e meninas foi o primei-
ro que publicou. Até hoje, publicou 38 
livros e afirma que se inspira naquilo 
que vê, ouve, sente, pensa e toca. Diz 
“gosto muito de namorar as palavras”.

Todos os alunos leram e estudaram 
várias obras do escritor, de entre elas 
Pequenas Histórias da Mitologia, Os gé-
meos, Patati Patatá, Algazarra de Ver-
sos, 365 Adivinhas sem Espinhas. Os 
alunos do 2º ciclo leram vários livros, 
mas estudaram particularmente o livro 
A Casa Grande, que se trata de uma 
utopia, pois não é mais do que o sonho 
de um homem de “construir uma Casa 

Grande sem portas, nem janelas, onde 
pudessem morar os homens e mulhe-
res de todas as línguas, cores, raças, 
religiões e latitudes.”. Tendo em consi-
deração o lema do agrupamento deste 
ano “crescer com valores”, os alunos 
refletiram sobre a inclusão e sobre ou-
tros valores descobertos através da his-
tória lida.

Tendo já sido a segunda vez que este 
escritor se deslocou à biblioteca, o su-
cesso ainda foi maior. Agradecemos a 
sua disponibilidade e simpatia.

ESCRITOR JOÃO MANUEL RIBEIRO NO AGRUPAMENTO
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Interview of a working adult

T - What job do you do?

H - I’m a NASA Engineer.

T - What are your personal qualifica-
tions?

H - I have two PhD, one at aerodyna-
mics and flight engineering.

T - What’s your average pay?

H - I’m not answering that question but 
I can tell that is good enough for a li-
ving and to spend on extras like holi-
days in foreign countries.

T - Are you happy with your job or you 
work just because you need?

H - I started my university studies on 
those specific subjects because I liked 
it. So I followed my dream and now I 
have a great career and I’m happy with 
this job.

T - What’s your advice to others to 
achieve success?

H - You have to follow your dreams, and 
to be what you wanted to be, you have 
to push yourself to the limits, only then 
you can achieve success.

Hugo Cerieiro (Worker);  Tiago San-
tos (Interviewer), 10ºCT2

- What's your job ? 

I'm a shop assistant.

-What are your personal qualities? 

I like helping people, learning new 
skills.

- Are you happy with your job ? Why ? 

Yes, I like it, because I like interacting 
with people, talking to them, helping...

- Have you always had the same opi-
nion about your job, or did you change 
over time ? 

Sometimes I like, but other times I hate 
because of some people and my time-
-table can be bad. 

Patricia e Juliana. 10ºLH

Pedro – What job do you do?

Catarina – I have been a teacher for two 
years.

Margarida – I have been a psychologist 
for 5 years.

Pedro – Have you always wanted to do 
that?

Catarina – Yes, because I thought kids 
were funny and cute.

Margarida – Yes, because I always wan-
ted to help people with their problems.

Pedro – And do you like what do you 
do?

INTERVIEW

Catarina – No, because kids are irrita-
ting.

Margarida – Yes, because I really enjoy 
listening to my pacients and I think it’s 
very interesting too.

Pedro – How much do you get payed?

Catarina – I receive nine hundred and 
fifty euros but I wish it was more.

Margarida – I get a thousand euros per 
month.

Pedro – What do you think is the key to 
success?

Catarina – In my point of view, you can 
achieve success if you work hard and 
always try to do your best.

Margarida – The key to success in my 
opinion is doing what you really like 
and hard work so that you can reach all 
your goals.

10ºLH

What job do you do?

I´m a nurse and I work at the opera-
tions room.

What qualifications do you have?

I volunteered for two years in six diffe-
rent hospitals, each one in a different 
country. For this job I need a lot of pa-
tience, concentration, responsibility, 
skills and especially know how to work 
as a team.

What is the average pay?

One million dollars a month, but some-
times I volunteer so I don’t receive any 
payment in those cases.

Are you happy with your job? Why or 
why not?

Yes, because to help people, give them 
hope, heal them and save lives. I also 
consider nursing a rewarding and wor-
dy activity.

Have you always had the same opinion 
about your job, or did it change over 
time?

Since I was a little girl I dreamt about 
being a nurse and change people lives 
by doing it. I developed the need to vo-
lunteer when my sister was sick and I 
saw how the work of volunteers help 
her to continue to be strong.

What do you advise to do in order to 
achieve success?

To achieve success we have to work 
harder and never gave up on our drea-
ms. Follow our heart by doing what we 
love, not caring about others opinions 
or expectations about us. And always 
try to do better than we did before, 
pushing us harder to makes us better.

Lídia Rebelo, nº 20, António Madale-
na, nº5, 10ºCT2

Work done in the English class, interviewing pe-
ople about their careers.

Hoje, antes de entrar para a sala para enfrentar o temido teste de Biologia ouvi 
entre os sussurros, desde revisões desesperadas até preces de sorte a expressão 
- “Entrarei com o pé direito”. 

E estas cinco palavras fizeram-me pensar. Porquê o direito e não o esquerdo? 
E se, como eu sou esquerdina, devo entrar com o pé esquerdo ou a supersti-
ção mantem-se para mim. Aquele momento andou a remexer inquieto na minha 
mente e então decidi fazer uma pequena pesquisa.

Descobri que apenas 15% da população mundial é esquerdina e os homens têm 
mais tendência para o serem. No geral, somos mais inteligentes 20% do que os 
destros, melhores a videojogos (capacidade de simultaneidade mais marcante) e 
também no dinheiro somos mais afortunados. Essencialmente o sexo masculino 
ganha mais 15% com o 12ºano concluído e mais 26% se se licenciar comparativa-
mente com a maioria. Inacreditável! 

Contudo, somos, maioritariamente, três vezes mais alcoólicos, superamos uma 
puberdade tardia e temos uma esperança média de vida 9 anos inferior. Isso é 
muito tempo! No entanto, a explicação é simples: vivemos num Mundo de des-
tros. 

Até ao século XX, castigavam-se as crianças esquerdinas contudo isso é apenas 
um fator. Objetos simples como tesouras, cadernos de argolas e utensílios de 
cozinha foram desenhados especificamente para os destros e, por esse mes-
mo motivo, apareceram lojas para esquerdinos que não sei se devo aplaudir ou 
achar ridículo.

Agora, percebo que pertencer à minoria, mesmo num aspeto tão insignificante 
como este, pode ter os seus prós e contras. Ser esquerdina sempre foi um dos 
meus maiores orgulhos e continuará a ser e da próxima vez que disserem “entra-
rei com o pé direito” eu direi “e eu com o esquerdo”.

Ingride Gaspar 11CT2

Num Mundo de Destros

Não falo bem inglês, 
Muito menos italiano, 
Mas vou usar o português,
Para dizer que te amo.

Disseram-te mal de mim, 
Minha palavra não chegou, 
Depois de tudo o que passei, 
Decidi, acabou.

Minhas lágrimas derramadas 
Sobre tua mão, não cedeste, 
Mas depois de me observares, 
Pegaste no lápis e escreveste.

Nossa história foi contada, 
Por um livro que fizeste, 
Mas depois de ma contares, 
Percebi bem o que disseste.

Beatriz Couto 7D, n º 2

As engrenagens rangeram
Com aquele ruído ríspido e frio.
O seu vapor aquecia o ar gélido
E, nas suas entranhas, vi
O registo do Mundo.

Rotações sincronizadas recuavam
Para aquele sentimento explícito.
Senti a culpa ferrar
Como aço contra carne.
Tudo parou, congelou.

Aproximei me de um passado
Pronta a mudar as palavras
Mas então senti,
Uma rosa sem espinhos
Demasiado pura para ser tocada.

As engrenagens rangeram
Com aquele ruído ríspido e frio.
O seu vapor aquecia o ar gélido
E, nas suas entranhas, voltei
Ao registo do Mundo.

Ingride Gaspar 11CT2
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Pelo título deste 
filme consegue-se 
perceber que se tra-
ta de um filme de 
drama. Realizado 
por William Friedkin 
e como protagonistas Jack Lemmon e 
George C. Scott.

Neste filme os 12 júris têm que decidir 
se acusam um adolescente de ter mata-
do o pai, havendo provas avassalado-
ras contra o jovem. 

Onze destes 12 jurados estão conven-
cidos de que o adolescente deve ser 
acusado de homicídio e apenas 1 tem a 
certeza da inocência do acusado.  

O júri que acredita na inocência do ra-
paz vai usar uma forte argumentação e 
é isso que torna este filme um prazer 
de assistir. 

Uma pessoa enquanto vê este filme fica 
deliciada com os argumentos usados 
e o suspense criado pelos júris na dis-
cussão da decisão da sentença. 

Aconselhava que se fizesse uma versão 
mais recente e atualizada deste filme 
pois seria um grande feito visto o po-
tencial deste filme. 

Para os amantes da argumentação, li-
teratura, suspense e não só, têm aqui 
um filme ideal para assistir ao fim de 
semana.

Beatriz Patricio - 11º CT2

12 Homens em Fúria

The Ridiculous 6 é um filme que conta 
a história de 6 irmãos que não se co-
nhecem e se conhecem quando tentam 
arranjar dinheiro para salvar o seu pai 
de um gangue local.

Este filme como todos os que em que 
Adam Sandler é uma comédia de gran-
de qualidade onde tudo tem para dar 
errado, mas eles encontram sempre 
uma saída muito engraçada. Este é um 
filme conta ainda com outros atores 
como Jorge Garcia e Terry Crews que 
compõem um grande elenco. 

O filme revela um grande sentido de 

The Ridiculous 6

Whiplash, realizado 
por Damian Chazelle 
e vencedor do festival 
de Sundance, consis-
te na história de um 
rapaz, Andrew Neiman (Miles Teller), e 
no seu sonho de ser o melhor baterista 
de jazz, tendo como professor Terence 
Fletcher (J. K. Simmons) que o vai levar 
à perfeição a partir de métodos que ul-
trapassam os limites do que é conside-
rado mau.

Esta longa-metragem, com uma fantás-
tica banda sonora, remete-nos para um 
mundo que é continuamente despreza-
do e para os sacríficos que um artista, 
diariamente, enfrenta a fim de ser o 
melhor na sua área. Pretende mostrar 
ao público que, independentemente da-
quilo que se escolha a nível profissio-
nal, é necessário trabalhar arduamente 
para se ser considerado magnificente 
na carreira em questão. 

Para além disso, o autor também criti-
ca, através de uma das cenas do filme, 
a indiferença e a desvalorização que é 
dada à arte e aos artistas no que respei-
ta a tornar como vida e sustento a reali-
zação daquilo que entretém as pessoas, 
como por exemplo a música e a dança. 

Pelo compasso do jazz e  luta cons-
tante de atingir a perfeição, aconselho 
vivamente a visualização deste drama 
musical repleto de referências musicais 
e com uma bela lição de vida.

Ângela Cardoso, nº2, 11ºCT2

Whiplash

Após catorze anos, desde o último epi-
sódio (mas com um filme no meio), fi-
nalmente chegou a décima temporada 
de The X Files-ficheiros secretos (um 
evento especial de 6 episódios enco-
mendados pela emissora americana 
Fox).

Esta série retrata as aventuras do 
Agente Fox Mulder, que acredita no fe-
nómeno global controverso de raptos 
alienígenas, tendo o exemplo da sua 
irmã que acredita ter sido raptada por 
aliens quando ele tinha doze anos. Esta 
crença levou-o a trabalhar no FBI, onde 
formou a unidade “The X Files” que in-
vestigava casos paranormais. Em 1993, 
data do primeiro episódio, O FBI ten-
ta fechar esta unidade colocando uma 
agente médica a trabalhar com o agente 
Mulder, para provar que mantê-la aber-
ta será um desperdício de recursos. Du-
rante quase uma década a agente, Dana 
Scully, continuou a trabalhar nesta uni-
dade e a sua própria fé na ciência foi 
posta em causa. Ao longo deste perío-
do, através dos conhecimentos, sobre 
o paranormal, de Mulder, e os conheci-
mentos científicos de Scully os dois in-
vestigam os casos mais estranhos que 
vêm parar às mãos do FBI. Em 2002 o 
FBI fechou a unidade dos ficheiros 
secretos tendo as suas investigações 
parado. Nesta décima temporada con-
tinuámos a seguir as aventuras extra-
ordinárias e fora do comum.

Achei esta série muito interessante, 
pois acho que tanto os escritores como 
os atores fazem muito bem o seu tra-
balho de tal maneira que passamos os 
cerca de 45 minutos, do episódio, a 
olhar fixamente para a televisão. Esta 
série retrata o paranormal de uma ma-
neira fantástica, pois descreve situa-
ções anormais através da ciência, que 
nos fazem acreditar não dizendo nada 
completamente disparatado sem uma 
possível justificação científica e cre-
dível. Através das investigações que 
conduzem, fazem-nos acreditar que o 
paranormal poderá estar a acontecer 
na nossa sociedade, como é o caso da 
presença de extraterrestres, explicado 
finalmente após vários anos de espera 
de forma justificada pelo presente.

Esta nova temporada estrou no dia 25 
de janeiro, em Portugal, e acabou no 
dia 23 de fevereiro. E já se ouvem co-
mentários sobre uma décima primeira 
temporada.

Guilherme Lindeza Nº8 10ºCT1

The X Files
Ficheiros Secretos

Os Oito Odiados

O oitavo filme de 
Quentin Tarantino, 
Os Oito Odiados, 
teve a difícil tarefa 
de agradar aos espe-
tadores tanto como 
a sua obra anterior, 
Django- Libertado. 
Tarefa que, depen-
dendo do ponto de 
vista, cumpriu. 

Este western levou ao grande ecrã, 
como já era esperado, a típica violência 
com realismo extremo que caracteriza 
todas as obras do realizador. As cente-
nas de litros de sangue falso utilizadas 
afastaram alguns olhares deste filme, 
atraindo muitos outros. O guião, es-
crito pelo próprio Tarantino, transfor-
mou-se numa excelente obra que os fãs 
do realizador irão, certamente, adorar. 

Uma das principais características des-
te filme é ser filmado em película de 
70 milímetros. Contrariamente à maior 
parte dos filmes, realizados em 35 mi-
límetros, este tipo de película oferece 
uma maior quantidade de detalhe pelo 
facto de a imagem ser duplamente mais 
larga. Apesar do custo mais elevado, os 
resultados são melhores, permitindo 
captar, no exterior, cenários mais am-
plos e, em interiores, mais envolventes.

O enredo é simples: oito desconhecidos 
encontram-se numa cabana durante 
uma tempestade de neve, num ambien-
te pós Guerra Civil Americana. Apesar 
de o filme ser longo, ultrapassando as 
três horas, mantém o espetador inte-
ressado desde o primeiro minuto até 
ao final, que se afigura inesperado. O 
diálogo é perfeito: divertido, tenso e in-
teressante, tudo em momentos adequa-
dos. Também a música, composta pelo 
italiano Ennio Morricone, se adequa, de 
modo perfeito, a todos os momentos, 
sem ter uma presença excessiva. Sa-
muel L. Jackson e Jennifer Jason Leigh, 
em dois dos papéis principais, foram, 
na minha opinião, quem mais se desta-
cou no elenco de quinze atores.

Esta obra não apresenta, a meu ver, ne-
nhuma falha. Realizado com a habitual 
mestria de Quentin Tarantino, com ato-
res perfeitamente adequados às perso-
nagens, uma música de fundo surpre-
endente e uma cinematografia incrível, 
este filme tornou-se, sem dúvida, um 
dos meus favoritos. 

Pedro Soares - 10º LH

Watch_Dogs foi um jogo lançado em 
2013 pela produtora Ubisoft Montreal 
para todas as plataformas existentes 
neste momento. Com objectivo de fazer 
frente ao grandioso GTA V a produto-
ra Canadiana apostou tudo o que havia 
para apostar neste jogo e com grandes 
expetativas por parte dos grandes ga-
mers e da Ubisoft o jogo foi lançado, 
porém ,não correspondeu ao que a Ubi-
soft prometera há alguns meses atrás, 
o que gerou uma grande controvérsia e 
revolta pois o jogo continha demasia-
dos “Bugs” e não tinha a exploração de 
Mundo-Lívre que era satisfatória.

Watch_Dogs conta a história de Ain-
den Pearce, hacker que se dedicava a 

humor apesar de por 
vezes ser um boca-
do sentimental, mas 
mesmo essas situa-
ções se tornam engra-
çadas enquadradas 
no resto da história. 

Este é um bom filme para ver com os 
amigos num Domingo á tarde antes do 
jogo de futebol, pois faz libertar todas 
as energias a rir e assim vê-se o futebol 
com maior tranquilidade

Raul Barata - 11º CT2

Apreciação critica: Watch_Dogs

invadir o sistema instaurado em Chi-
cago (CTOS DA BLUME CORPORATION) 
a favor da sua conta bancária, até que 
um dado dia, quando passeava de car-
ro com a sua sobrinha Lena Pearce, de 
5 anos e Jackson, o seu sobrinho de 9 
anos, é surpreendido por um suspeito 
de mota que acaba por atirar na roda do 
carro, que provoca o despiste do auto-
móvel e consequentemente a morte de 
Lena. Por fim, Ainden Pearce sente-se 
culpado pelo que aconteceu e dedica o 
resto do jogo a tentar vingar a morte da 
sua sobrinha e tentar descobrir quem 
mandou matar Lena, acabando por se 
meter noutras confusões como guerras 
de Gangs e tráfico de mulheres, proble-
mas esses que ele que quer extinguir 

pois apesar de ser um cyber-criminoso, 
ele mostra-se preocupado com a vida 
das outras pessoas, tento até recebido 
o nome de Justiceiro por parte da po-
pulação.

Em suma, digo que este jogo foi um dos 
melhores jogos inventados até hoje, e 
para mim muito superior ao GTA V, 
com o melhor modo de história que já 
ví até hoje, confesso até que soltei uma 
lágrima na última missão do jogo, coisa 
essa que não me aconteceu quando jo-
guei o GTA V. Watch_Dogs mudou sem 
dúvida a minha vida e aprendi várias li-
ções. Recomendo a todos jogarem este 
vídeo-jogo e certamente terão a mesma 
opinião que eu tenho.

Nota: 8/10

João Silveira - 10º Ct1 Nº12
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Avistava-se uma linda falésia coberta de 
musgo verde, era brilhante à luz do Sol es-
caldante que tinha derretido o gelo.

Era Domingo, dia de Natal, o regozijo tinha-
-se instalado na ilha. Embora o céu estives-
se completamente limpo, o frio assentara-
-se nas estreitas ruas de Kaverlin Klocc.

Carol trabalhava no Cabeleireiro da D. Spru-
ce. Embora fosse Natal, o edifício não fecha-
va, pois como dizia a D. Spruce “Há sempre 
pelo menos uma pessoa que precisa que lhe 
arranjem o cabelo”.

D. Spruce era uma velha senhora, dona do 
cabeleireiro, que vivia com o seu marido. O 
casal não era muito rico, porque no Cabe-
leireiro da D. Spruce não se ganhava tanto 
dinheiro como se pensava.

O salão estava praticamente vazio, só lá es-
tavam a D. Spruce, Carol, uma cabeleireira 
e uma cliente.

Carol era quem limpava o salão. Varria os 
cabelos; limpava o pó; livrava-se dos bi-
chos... tudo isso.

Carol tinha 16 anos, tinha cabelo liso que 
lhe dava pelos ombros, uns lindos olhos 
cinzentos, uns lábios carnudos e era alta e 
magra. Vestia umas leggins pretas por bai-
xo de uma blusa azul. Usava um fio doura-
do no pescoço, e neste, pendia uma estrela 
de vidro, pequena e frágil.

Enquanto varria, costumava olhar para a ja-
nela com uma expressão sonhadora. Queria 
sair dali, queria explorar o mundo, queria 
fazer imensas coisas que infelizmente, não 
lhe eram permitidas. Ela sonhava todas noi-
tes com várias coisas, cada uma mais estra-
nha e bizarra que a outra. Sonhava com la-
gartos voadores, cavalos que nadavam, cães 
que miavam e gatos que ladravam. Sonhava 
com França, Itália, Alemanha, Bélgica, Amé-
rica, Japão, México, Argentina... queria visi-
tar tudo o que pudesse imaginar sem condi-
ções e sem leis. Queria ser livre!

Joseph tinha entrado no cabeleireiro. Carol 
desviou o olhar.

- Bom-dia! – saudou Joseph para todos.

Joseph era um rapaz, um pouco mais ve-
lho do que Carol, que trabalhava no café ao 
lado. Vinha entregar o almoço, pois era o 
rapaz das entregas!

- Trouxe o almoço! – exclamou Joseph.

- Ahhh que bom, podes por aqui, querido. – 
disse a Sra. Spuce com doçura.

Joseph pousou o saco sobre o balcão e ob-
servou o cabeleireiro.

- Não há aqui muita gente, não... – afirmou 
Joseph em voz alta.

- Sim... – murmurou Carol.

- Pois, não é de admirar, as ruas estão quase 
vazias! – exclamou D. Spruce.

- São 10 horas, é domingo, dia de Natal. – 
murmurou novamente Carol varrendo o 
chão com cada vez mais força.

- Sabes... – disse Joseph olhando para Carol 
– nem todas as pessoas se levantam cedo, 
por isso, tens um bocado de razão.

- Eu tenho sempre razão... – murmurou ou-
tra vez Carol.

D. Spruce decidiu falar:

- Ok... Carol... sabes que mais? Podes ir para 
casa, ter com a tua família, que eu limpo 
isto mais tarde. – disse ela com carinho.

- A sério!!! Que bom! Ok, vou só buscar o 
meu casaco e vou!

Carol estava felícissima, podia passar o dia 
de Natal sem preocupações, sem trabalho, 
sem Joseph, sem D. Spruce... só com a sua 
família. Poderia almoçar em casa da avó, 
com toda a família, onde se comia um gran-
de peru e montes de doçes. Poderia ir con-
versar com as suas primas sobre tudo o que 
tinha acontecido na escola durante o 1º pe-
ríodo e comer as sobremesas que quisesse. 
O Natal de Carol era sempre uma loucura!

Carol vestiu o casaco, pegou na carteira e 

despediu-se:

- Adeus, até amanhã!!! Feliz Natal!

E fechou a porta silenciosamente, sem qual-
quer barulho, podendo assim apenas ouvir 
o canto dos pássaros.

Kate e Carl passeavam nas ruas sossegadas 
de Kaverlin Klocc, junto de McLance e Stor-
mstin.

Kaverlin Klocc era uma ilha magnífica. Uma 
ilha escondida no meio do mar, uma ilha 
completamente independente. Uma ilha 
onde o vento ondula na erva de um verde 
invulgar.

McLance e Stormstin sempre adoraram ir lá 
na Primavera, pois era quando a ilha parecia 
estar pintada com flores de todas as cores, 
tamanhos e espécies,  era uma beleza na-
tural.

- Então... – disse McLance com os olhos pos-
tos na costa – estão a gostar de Kaverlin 
Klocc? Não sentem um cheiro a magia aqui? 
Como varinhas acabadas de fazer ou man-
tos mágicos acabados de passar a ferro! 

- Sim, até é... – replicou Kate – excepto o 
fumo arrebatador que o autocarro ambu-
lante causa...

- Tudo aqui tem um estilo um bocado, não 
sei, steampunk1? Os edifícios são tão... 
rústicos! Nunca pensei que o mundo fosse 
assim tão sossegado, sinto-me tão sereno! – 
exclamou Carl com as mãos nos bolsos do 
casaco.

Era verdade, parecia que o tempo tinha con-
gelado por entre as brisas frias do amanhe-
cer. Ficara colado aos ponteiros do relógio 
que não funcionava.

- Não consigo parar de olhar à volta, isto é 
tão lindo! Quando voltar, eu tenho de com-
binar umas férias com as minhas amigas 
aqui! – afirmou Kate.

Stormstin ficou com uma cara séria assim 
que Kate terminou a sua frase. Olhando 
para ela com olhos de quem não está muito 
contente e exclamou:

- Não podes contar a ninguém sobre este 
lugar! As pessoas, aqui, iriam ficar muito 
incomodadas. Para além disso, este lugar 
é inexistente. Não existe para aqueles que 
não acreditam em magia. As tuas amigas 
acreditam em magia?

Kate engasgou-se, mesmo sem comida na 
boca.

- Bem... huum. Não sei... talvez... bom... – he-
sitou Kate.

- Presumo que não. – disse Stormstin

- Pois, tens de ter cuidado. – avisou McLance 
– Quando um humano que não acredita em 
magia vem aqui... as flores murcham logo; 
as plantas todas parecem desmaiar; a relva 
fica num estado desprezível, completamen-
te inaceitável; a madeira começa a apodre-
çer; os edifícios começam a ganhar musgo 
e o pó apareçe mais frequentemente; as 
pessoas ficam tristes e de mau humor, num 
estado em que nada as pode animar! Nada 
disto existe! O que só existe é uma ilha com-
pletamente abandonada como era antes.

Kate e Carl perceberam. Não podiam con-
tar a ninguém sobre Kaverlin Klocc. Não era 
só pelos habitantes da ilha, ou por McLance 
e Stormstin. Os irmãos Johnson tinham-se 
apaixonado por aquela ilha!

- Mas, voltando ao assunto. Porque é que es-
tamos aqui? – perguntou Carl curioso.

- Bom... nós estamos aqui... porque vocês 
precisam de algum... treino. – respondeu 
Stormstin com o tom mais agradável que 
pudesse.

- Nós precisamos de mais treino?! – pergun-
tou Kate completamente indignada.

- Sim, não... bom, ahh... – McLance não sa-
bia o que dizer – Vamos dizer que... para o 
vosso... treino especial, vocês irão conhecer 
uma pessoa que nunca conheceram na vida! 
Bom, duas pessoas, quero eu dizer.

- Duas pessoas? – perguntou Carl confuso.

- Mas que treino é que nós vamos ter? – per-
guntou Kate – Quem é que nos vai ensinar?

Os irmãos Johnson tinham tantas dúvidas 
e perguntas!

- Vocês serão ensinados por mais um par de 
irmãos, por volta da vossa idade.

- Da mesma idade, não é justo! – exclamou 
Kate.

- A idade é só um número que as pessoas 
dão a outras, não tem nada a ver com a 
mentalidade que cada pessoa tem, ou com 
a força. – ensinou Stormstin.

- Acho que é melhor começar a dirigir-nos 
mais para o centro da ilha, é melhor não 
continuarmos na borda da ilha, está a vir 
vento. Além disso, temos coisas a fazer e 
lugares a visitar! – declarou McLance entu-
siasmado.

- Sim, vamos... mas primeiro, quero tirar 
uma fotografia! – disse Stormstin.

Todos olharam para ela, julgando-a. Ti-
nham de ir!

- O quê? Achavam que eu ia para a ilha mais 
bonita do mundo sem uma máquina foto-
gráfica?

Kate, Carl, McLance e Stormstin estavam 
diante de uma casa tradicional. Terraço lar-
go de madeira escura. Uma espreguiçadeira 
amarela presa por entre as ervas do jardim. 
Uma pá pregada ao chão. Dois potes de flo-
res, um grande e um pequeno, derramando 
terra, deitados no chão.

Os quatro avançaram para o terraço de 
madeira. Cada passo rangia no silêncio da 
manhã. Cada fôlego preso na respiração in-
terminável.

McLance tocou à campainha.

Tiveram algum tempo para admirar o gran-
de esforço no jardim. Presumiam que as 
tulipas, orquídeas, papoilas, margaridas, lí-
rios, rosas e girassóis fossem uma maneira 
de embelezar a grande casa.

A porta abriu-se lentamente e revelou uma 
velha amiga de McLance e Stormstin... Ca-
rol.

- McLance, Stormstin?! Olá! – saudou Carol 
alegre.

Eles abraçaram-se como se não se tivessem 
visto há anos.

- Olá, Carol! – saudou Stormstin.

Stormstin sempre adorou Carol. Aliás, ela 
era a sua madrinha. A madrinha que fazia 
magia!

- Então? O que fazem aqui em Kaverlin 
Klocc? – perguntou, entusiasmada, Carol.

- Bom, Carol, nós temos aqui pessoas que 
te queremos apresentar. Elas vêm de muito 
longe e querem aprender magia! – replicou 
McLance.

Kate e Carl ficaram um bocado zangados. 
Apesar de, sim, quererem aprender magia, 
eles nunca tinham, propriamente, falado 
com McLance e Stormstin sobre isso. Ima-
ginem que eles tinham dito que vieram de 
muito longe só para vê-la!

McLance e Stormstin desviaram-se e revela-
ram Kate e Carl a Carol.

Carol olhou para eles.

Examinou-os e declarou, uns segundos de-
pois:

- Ok. Pode ser. Eu chamo-me Carol Jeann e 
tenho 16 anos. Quem são vocês?

- Eu sou a Kate Johnson. Tenho 17 anos. 
– apresentou-se Kate – Ah! E derrotei Dei-
manus. – gabou-se Kate, só para provar que 
não era fraca.

- Eu sou o Carl Johnson. Tenho 16 anos, 
como tu. E eu também ajudei, de qualquer 
forma... a derrotar Deimainus.

Carol sabia que não eram fracos, mas tam-
bém sabia que não iria ser fácil ensiná-los.

- Muito bem. Vamos! Vocês também querem 
falar com o meu irmão, não é? Venham co-

migo. – disse Carol fechando a porta de en-
trada – A livraria não fica muito longe.

Kate e Carl olharam um para o outro. “Mas 
que livraria?” pensaram em conjunto.

Após alguns  minutos de silêncio, percor-
rendo um dos passeios mais esburacado do 
mundo, chegaram à tal livraria “Livros e Se-
gredos de Bottle”.

Entraram na livraria e soou um pequeno 
sino para o dono, Sr. Bottle, saber que tinha 
clientes.

Era uma livraria pequena, mas parecia ter 
inúmeras carradas de livros. Tinha todos os 
géneros que se podiam imaginar. 

Carl notou que o sino que tinha tocado há 
poucos segundos não era o único que se 
encontrava na loja. Havia inúmeros sinos 
e campainhas pregadas na parede, o que 
achava muito estranho, mas ao mesmo tem-
po, fabuloso.

Carol tocou na campainha que se encontra-
va no balcão.

A porta detrás do balcão abriu-se e de lá 
saiu um rapaz parecido a Carol. Tinha os 
mesmos olhos; a mesma boca; orelhas; al-
tura; tinha exatamente a mesma tonalidade 
castanha de cabelo e as mesmas sombraçe-
lhas.

Carl e Kate calcularam que ele era o irmão 
de Carol, Malcolm.

A única diferença entre Carol e Malcolm era 
que Malcolm parecia muito mais desastra-
do do que Carol. Carol tinha a aparêncica de 
uma pessoa muito cuidadosa, mas o seu ir-
mão tinha exatamente a aparência de quem 
é muito despassarado.

- Carol, o que fazes aqui? Eu agora estou no 
trabalho! – exclamou Malcolm zangado.

- Pois, acho que ainda não reparaste que o 
McLance e a Stormstin estão aqui, pois não? 
– perguntou Carol.

Malcolm olhou para eles e logo ficou de um 
bom humor. 

- Stormstin, McLance! Que bom ver-vos!

Apesar de ser muito desastrado, McLance 
sempre adorou Malcolm. Aliás, ele era o seu 
padrinho. O padrinho que também fazia 
magia!

- Então? O que vos trás por cá? – perguntou, 
satisfeito, Carl.

- Nós precisamos de ti – respondeu McLan-
ce – A Kate e o Carl, que estão aqui ao meu 
lado, precisam de treino de magia. E eu sei 
que tu e a tua irmã já foram aprendizes dos 
melhores mestres de HarrcsWorld.

- Quem? – perguntou, curiosa, Kate.

- Claro que fomos nós! – respondeu Storms-
tin indignada.

- Muito bem! Não há problema nenhum. Es-
tou disponível! O Sr. Bottle só volta daqui a 
um mês.

- Perfeito! – exclamou McLance – Ainda tens 
aqui aquele portal interdimensional à ven-
da?

Malcolm guiou-os até à parte restricta da 
loja, onde se encontrava o portal.

- Pois, ninguém nunca o comprou! É pena 
porque até nem é assim tão caro! – afirmou 
Malcolm.

- Então, olha, acabou de ficar comprado.

Malcolm ficou super feliz:

- Aonde é que vocês querem ir? – pergun-
tou.

- Queremos ir a um lugar muito distante! – 
respondeu McLance.

Então, ele agarrou em todos e atravessou o 
portal.

_______________
1 Steampunk -- A ficção steampunk foca-se na 
tecnologia real, teórica ou cinemática da era 
vitoriana , inclusive motores a vapor e apare-
lhos mecânicos. O gênero tem-se expandido até 
aos cenários medievais e geralmente assenta nos 
domínios de terror e de fantasia.

A chegada da Nova Era

Uma história contada em vários episódios...

Parte II

Eduardo Pizarro, 6ºD
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INFANTIS A Femininas (112 participantes) Ano: 2006/2005

Dorsal Nome Classif. Ano/Turma Tempo

682 Bruna Madeira 1º 5ºE 04:22s

686 Maria Meireles 7º 5ºA 04:37s

685 Maria Ferraz 13º 5ºA 04:49s

683 Catarina Robalo 16º 4ºB 04:50s

687 Tatiana Afonso 28º 5ºA 05:05s

Classificação por equipa (19 escolas participantes)

EB João Franco 1ª

INFANTIS B Femininas (133 participantes) Ano: 2004/2003                                     

Dorsal Nome Classif. Ano/Turma Tempo

697 Liliana Marques 5º 6ºB 06:38s

696 Inês Vicente 12º 6ºA 07:07s

699 Maria Gonçalves 21º 7ºA 07:21s

694 Ana Teixeira 89º 6ºC 08:45s

695 Bruna Brás 122º 6ºC 11:02s

Classificação por EQUIPA (24 Escolas participantes)

EB João Franco 6ª

Apesar de algumas desistências “em cima da hora”, as equipas da ESF 
nos diversos escalões tiveram uma EXCELENTE participação. De real-
çar, no escalão Feminino: 1º classificado por equipas (em 19 escolas 
participantes), nos “Infantis A” com destaques individuais dos 1º e 7º 
na classificação geral da Bruna Madeira do 5ºE (Campeã Distrital) e Ma-
ria Meireles do 5ºA respectivamente. Enquanto nas Infantis B, a Liliana 
Marques do 6ºB, amealhou uma honrosa 5ª posição na prestação indi-
vidual. Nas Iniciadas a equipa alcançou uma excelente 3ª classificação 
por equipa (em 15 escolas participantes) com destaque da Adriana 
Machado do 8ºC a entrar no top10 (9ª posição). Nas Juvenis, Ana Va-
lente do 12ºCSE alcançou a 8ª posição. Contudo apesar da excelente 
participação de todos os elementos da equipa, para alcançar o pódio, 
obtiveram o 4º lugar da equipa da ESF em 12 escolas participantes. 
No escalão Masculino: os Infantis A e Juvenis, estiveram muito perto 
de alcançar o pódio por equipas. Excelentes 4ºs classificados (em 20 
escolas participantes) com destaque para o João Almeida 9ºC com o 
3º lugar em Iniciados e Alexandre Venâncio do 10ºLH com o 2ºLugar 
em Juvenis (Vice-Campeão distrital). Parabéns a todos os participantes 
pelo empenho e atitude demonstrada.

Desta forma, os alunos Bruna Madeira do 5ºE, João Almeida do 9ºC e 
Alexandre Venâncio do 10ºLH irão representar a ESF no Corta Mato 
Regional, em representação do Distrito de Castelo Branco.

 (Todas as classificações, podem ser observadas no expositor de vidro 
junto ao Gabinete Ed Física).

Durante este período foram muitas a actividades realizadas, contudo 
nesta edição somente desenvolveremos os “Megas”. Na próxima edição 
comentaremos o Badminton e outras.
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ATIVIDADE DESPORTO ESCOLAR….Corta Mato Distrital….

ATIVIDADES ED FÍSICA
Apesar de algumas atividades desportivas coincidentes (núcleos de 
desporto escolar em competição no mesmo horário) os objectivos da 
atividade foram atingidos. Esta decorreu com normalidade proporcio-
nando momentos de grande competição desportiva. O esforço e perse-
verança, compensam. Na próxima edição e, muito em breve, as Classi-
ficações estarão disponíveis assim como as fotos e vídeos. 

(Todas as classificações, podem ser observadas no expositor de vidro 
junto ao Gabinete Ed Física).

Até à próxima edição.

Saudações Desportivas

INICIADAS Femininas (105 participantes) Ano: 2002/2001                                            

Dorsal Nome Classif. Ano/Turma Tempo

885 Adriana Machado 9º 8ºC 10:02s

890 Sofia Rocha 12º 7ºE 10:17s

889 Sara Salvado 14º 9ºB 10:27s

886 Ana Martins 51º 9ºA 11:36s

888 Marta Morgado 52º 9ºA 11:37s

887 Marisa Moita 70º 8ºE 12:06s

Classificação por EQUIPA (15 Escolas participantes)

AE Fundão 3ª

JUVENIS Femininas (73 participantes) Ano: 2000/1999/1998                                    

Dorsal Nome Classif. Ano/Turma Tempo

898 Ana Valente 8º 12ºCSE 11:53s

902 Patrícia Lima 12º 10ºCTAV 12:15s

900 Daniela Parente 13º APS14 12:22s

899 Beatriz Sousa 29º 9ºB 14:17s

901 Maria Madalena 39º 12ºCSE 15:06s

897 Alexandra Brás 41º 12ºCSE 15:08s

Classificação por EQUIPA (12 Escolas participantes)

AE Fundão 4ª

INFANTIS A Masculinos (125 participantes) Ano: 2006/2005                                                 

Dorsal Nome Classif. Ano/Turma Tempo

678 Guilherme Tavares 11º 5ºA 04:17s

680 Manuel Dias 21º 5ºE 04:34s

677 Flávio Pissarra 22º 5ºC 04:34s

676 Dinis Santos 43º 4ºA 04:48s

679 Henrique Carvalho 78º 5ºA 05:07s

681 Telmo Bento 118º 5ºE 05:50s

Classificação por EQUIPA (23 Escolas participantes)

EB João Franco 4ª

INFANTIS B Masculinos (145 participantes) Ano: 2004/2003

Dorsal Nome Classif. Ano/Turma Tempo

691 José Tadeia 15º 6ºE 06:24s

692 Miguel Pires 22º 6ºA 06:28s

693 Ruben Salgueiro 29º 5ºB 06:33s

690 Herculano Ramos 72º 5ºD 07:04s

Classificação por EQUIPA (24 Escolas participantes)

EB João Franco 7ª

INICIADOS Masculinos (140 participantes Ano:2002/2001

Dorsal Nome Classif. Ano/Turma Tempo

880 João Almeida 3º 9ºC 09:04s

881 João Dominguez 36º 8ºE 10:12s

882 João Ferreira 49º 9ºD 10:33s

879 André Madeira 54º 9ºD 10:35s

883 Telmo Marques 87º 8ºB 11:30s

884 Tiago Ferreira 88º 8ºB 11:34s

Classificação por EQUIPA (25 Escolas participantes)

AE Fundão 6ª

JUVENIS Masculinos (113 participantes) Ano:2000/1999/1998

Dorsal Nome Classif. Ano/Turma Temp

891 Alexandre Venân-

cio

2º 10ºLH 12:19s

895 João Pereira 26º 12ºCSE 14:21s

896 Marco Coimbra 28º 8ºC 14:29s

899 Bruno Cruz 34º 11ºCT2 14:45s

Classificação por EQUIPA (18 Escolas participantes)

AE Fundão 4ª

O Jornal Escolar 
Olho Vivo tem 
o apoio de:
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

Mostra de atividades de toda a comunidade escolar
ao longo do dia na Escola Sede
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Medalha de Ouro da Cidade do Fundão

Hora Atividade Local 

8:20h às 10h Empreendorismo Sala 21 da Escola Secundária

9h às 13h

Divulgação do projeto Eco-Escolas. Os alunos 
do agrupamento serão convidados a trazerem pilhas e REEE, 
e em troca tiram uma selfie que posteriormente será enviada 
para o seu e-mail.Entrega de alguns brindes.

No exterior e próximo da Escola João Franco

Divulgação dos projetos de Ciência na Escola Tenda no exterior

9h às 12h Mercado da Bagageira Junto ao gradeamento

10h às 12h

Contos é Connosco! "Pedro Malasartes" Biblioteca João Franco

Peddy paper Recinto exterior do Agrupamento

Contos, Sarilhos e Andarilhos Rosa dos Ventos

TaeKoond Campo 3

10h às 12:30h

Zumba Kids Campo 2

Insufláveis Campo 1

Karaoke Anfiteatro junto aos campos

11:30 às 13:45 5  Gestos de Socorro Pavilhão Desportivo

Todo o dia

II Concurso "Cãopanhia" Perto dos campos 1 e 2

Exposição “Mãos Mágicas” Átrio da EB João Franco

Plantar um árvore (dia da árvore) Recinto escolar

Pequena Exposição
Átrio da entrada da Esc. Secundária (Placard 

de cortiça junto à sala dos professores)

Poster digital - Coordenação de projetos

Tendas no exterior
Divulgação do projeto Prebióticos, Probió-
ticos e Simbióticos com Pastinaca

Espaço Crescer com Saúde

Exposição do Clube Europeu Átrio de entrada da Secundária

Exposição "Minha terra é Telhado". Átrio de entrada da Secundária

"Viagem literária com valores" Átrio e corredor junto às salas 1 e 2 da ESF

Saint Patrick's Day Espaço do Agrupamento

AO LONGO DO DIA

Tendas no exterior do recinto com 

exposições, experiências e outras 

atividades dos vários PROJETOS  e 

CLUBES do Agrupamento

Demonstração de atividades de 

desportos de inverno


