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Um balanço necessário

Mais um ano novo, mais um novo período escolar.

variadíssimas estratégias para recuperação de módulos (repetição da avaliação,
apoio individualizado e encaminhamento para a Biblioteca, substituição de moComeço por desejar a todos um excedalidades de avaliação mais adequadas ao perfil dos alunos, aulas de reposição
lente ano de 2016.
para a recuperação de aprendizagens e exames). Apesar de considerarmos os
resultados do primeiro período muito positivos, pensamos que deverá haver um
A primeira parte do ano letivo foi de grande intensidade e dedicação de todos, envolvimento maior nas atividades escolares e melhoria das atitudes por parte
e só assim foi possível imprimir as dinâmicas e performances que se atingiram de alguns alunos. Também os pais e encarregados de educação têm um papel
no Agrupamento, tanto ao nível de atividades letivas como das atividades extra- importante na vida escolar dos seus filhos/educandos, contribuindo para aperfeiçoar ainda mais o processo ensino aprendizagem e os próprios resultados.
curriculares.
Quanto às atividades curriculares foram cumpridos os objetivos e as planificações previamente elaboradas em cada departamento, permitindo cumprir os
objetivos traçados no início do ano letivo. Em todos os ciclos foram atingidos
bons resultados próximos das metas estabelecidas no Projeto Educativo. Da
análise efetuada pelo Conselho Pedagógico, verificamos o seguinte: no ensino
pré-escolar, os resultados globais permitem concluir que em todas as áreas de
desenvolvimento avaliadas os valores foram positivos. No primeiro ciclo os resultados obtidos pelos alunos são claramente positivos. Estes situam-se próximo
dos 90% de classificações positivas a todas as disciplinas e em todos os anos de
escolaridade. No segundo ciclo tivemos um desempenho dentro dos mesmos parâmetros; no 5º ano uma percentagem de positivas de 93%, no 6º ano de 88% de
positivas. Comparativamente aos 3 anos anteriores existe um desvio positivo de
2% no 5º ano e uma manutenção relativamente ao 6º ano. No terceiro ciclo, o 7º
ano atingiu uma percentagem de positivas de 96%, no 8º ano a percentagem foi
de 85% de positivas e no 9º ano registou-se o mesmo valor. Comparativamente
aos 3 anos anteriores existe um desvio positivo de 7% no 7º ano e uma manutenção relativamente aos 8º e 9º anos. No ensino secundário registou-se uma percentagem global de positivas de 89%. 94% no 12º ano, 88% e 87% no 11º e 10º ano
respetivamente. Temos que realçar que dos 89% de positivas, 53% correspondem a notas iguais ou superiores a 14 valores. Nos cursos de dupla certificação
os resultados obtidos são globalmente superiores à média dos anos anteriores.
Estes resultados são fruto das estratégias diversificadas de ensino / aprendizagem (práticas ativas baseadas no trabalho prático e cooperativo) e da multiplicidade de modalidades de avaliação, trabalhos de pesquisa com apresentação
oral, testes mais curtos e mais repartidos, trabalho projeto etc. Utilizaram-se

Parte do trabalho desenvolvido no agrupamento é comprovado nos resultados
alcançados nos exames externos (Rankings de escolas) que mais uma vez revelam o bom desempenho do Agrupamento: a melhor escola da cova da beira, em
147º lugar a nível nacional, incluindo as escolas privadas, uma escola do primeiro ciclo em 2º lugar a nível nacional de entre as escolas públicas e 6º, incluindo
as escolas privadas.
Ao nível das atividades extracurriculares, que consideramos fundamentais para
o sucesso dos nossos alunos, foram muitas as iniciativas levadas a cabo desde
concursos a ações de solidariedade, que permitiram ajudar muitas famílias de
alunos do nosso agrupamento e da comunidade em geral.
Em relação aos concursos deveremos destacar o Ciência na Escola, o Concurso
Nacional de Leitura e o Parlamento dos Jovens. Foram selecionados para a fase
seguinte do concurso Ciência na Escola 5 projetos. Fomos o Agrupamento com
mais projetos aprovados, tendo para isso contribuído o empenho e entusiasmo
dos vários docentes do AEF envolvidos na realização das candidaturas. O Agrupamento recebeu mais uma vez, a bandeira verde do projeto Eco-Escolas e pela
primeira vez fomos distinguidos com o diploma de Qualidade.
É com a cooperação de todos que é possível continuar a cumprir a visão inscrita
no projeto educativo: “O Agrupamento de Escolas do Fundão procura oferecer
um ensino de qualidade pautado por padrões de rigor e exigência, tendo em vista o sucesso educativo e o exercício pleno da cidadania.”
A todos bem hajam.
Armando Ferreira Anacleto, Diretor

Plano anual de atividades: A aventura de escolher o futuro

“A mão direita, firme no guiador, assegurava
uma trajetória de curvatura constante, enquanto a mão esquerda, enfiada nas cuecas, tentava
sacar a pila para fora. Mas a necessidade de pedalar impedia a realização plena da tarefa.”

cionais e como não podia faltar, o desporto. Mas há mais, muito mais. As opções
multiplicam-se num longo documento com 31 páginas. Há ofertas para todos os
gostos, aptidões e talentos, as quais não posso aqui citar detalhadamente sob
Pode parecer estranho o começo desta crónica mas apenas para aqueles que pena de ser repreendido pela direção do Olho Vivo.
não tiveram o prazer de, como eu, participar no concurso de leitura organizado
pelo departamento de línguas, no âmbito do Plano Nacional de Leitura. Foi no É claro que tudo isto só é possível através da dedicação e esforço de um conjunto
passado dia 14 de janeiro na biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão de profissionais empenhados que, através destas atividades, procuram propor(AEF), onde doze alunas (sim, eram apenas meninas) representando o 3º ciclo e cionar aos alunos do AEF o acesso a uma formação mais abrangente libertando
o secundário deram o seu melhor na leitura e interpretação de textos. A citação alunos e professores das amarras impostas pelos programas curriculares obrigade abertura deste texto corresponde a um extrato da obra “O teu rosto será o úl- tórios. Embora estas atividades não sejam oficialmente contabilizadas para efeitimo” de João Ricardo Pedro lido por uma aluna do secundário. Uma bela leitura tos dos rankings das escolas elas são igualmente responsáveis pela qualidade do
da Daniela. Fluída, correta na forma e no ritmo, bem entoada, com sentimento. ensino, aprendizagem e formação integral dos alunos de uma escola. Como tal
deveriam ser enaltecidas.
Mas não foi a única boa prestação.
Este concurso foi apenas mais uma das muitas atividades extracurriculares que
são promovidas todos os anos no AEF. Elas são imensas e estão espelhadas no
extenso plano anual de atividades (PAA) que, penosamente, todos os anos, os
membros do conselho geral têm de analisar e aprovar. Queixo-me, mas na verdade não me queixo. Aliás nunca um membro do conselho geral se queixou da
extensão documento.

Em apreço a este esforço desenvolvido pela escola cabe aos pais a responsabilidade de tomar conhecimento do plano anual de atividades e ativamente encorajar os filhos a aproveitar ao máximo aquilo que a escola lhes oferece graciosamente; a oportunidade única para melhor se conhecerem e desenvolverem o
seu potencial individual mais além das fronteiras demarcadas nos currículos
fechados, formatados e determinados superiormente.

E porquê?

Termino como comecei, com outra citação, esta do segundo livro que integrou o
concurso de leitura: “Robinson Crusoe” de Daniel Defoe:

O motivo é simples de explicar e compreender. Entendem os membros do conselho geral que a qualidade da formação global ou integral dos alunos do AEF
está diretamente relacionada com a dimensão do plano anual de atividades. Um
plano que dá aos alunos a oportunidade de experienciarem muito mais do que
os conteúdos dos programas curriculares definidos pelo ministério da educação.
Um plano que permite que cada aluno, assim ele o deseje, possa explorar o seu
potencial em áreas diversas através da participação nos diversos projetos, clubes e atividades que são promovidas pela escola. E as opções são imensas. Desde
o teatro, ao jornalismo, à fotografia vídeo e cinema, passando pela música, dança, rádio, ambiente, proteção civil, parlamento dos jovens, intercâmbios interna-
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“Mas nunca dei importância a nome de família; queria, isto sim, descobrir os
segredos do mundo, vivendo a vida que tinha escolhido para mim. Achava que
o meu futuro teria que ser decidido por mim e não pelos outros. E ainda acho.”
A participação livre e empenhada nas atividades do plano anual de atividades
por cada aluno é também uma forma excecional de cada um deles eleger um caminho para o futuro e não deixar a escolha à mercê de outros.
Paulo Duarte
Presidente do Conselho Geral

Editorial
Há a angústia para o jantar e a angústia perante a página em branco que teima apresentar quaisquer razões de queixa, mas, na verdade, este tempo de informaem não ser escrita.
ção é cada vez menos um tempo de comunicação. Utilizamos muitas palavras,
transmitimos muitos dados e tornámos, por vezes, um cumprimento apenas um
Um ano acabou (não, ainda não foi o letivo) e seria tempo de fazer o balanço das
proforma que cumprimos religiosamente. A um “Como estás?” não esperamos
perdas e ganhos (vocabulário da economia, área fulcral dos nossos dias e probleoutra resposta que não seja um “Bem, obrigado!”. Cumprimos o designado, as
mas), mas, sinceramente, embora ainda não saiba sobre o que será este editorial
palavras foram pronunciadas e a resposta ouvida. Ou não? Ficámos mesmo a
“Sei que não vou por aí!”.
saber como o outro está?
Poderia também dizer-vos que o 2º período começou e é altura de lutar por meComeço a acreditar que somos muito informados, informamos muito e comunilhores classificações (sejam elas quais forem), de mais uma vez nos sentarmos
camos cada vez menos.
com os educandos, tentando perceber como melhor os ajudar, e cumprirmos
com as nossas funções profissionais o melhor que soubermos e pudermos, mas Este século da informação será o prelúdio do século da comunicação? Esperemos
mais uma vez não estaria a dizer nada de novo…
que sim, porque, se assim não for, corremos o perigo de sabermos tudo sobre
tudo, o que muitas vezes equivale a não saber nada sobre o que realmente é imDesisti de combater a falta de inspiração para este texto e fui fazer o jantar.
portante, perdermo-nos na vertigem do acumular de informação em detrimento
Liguei a televisão, sentei-me para jantar e lá estive eu a ser informada sobre da comunicação e esquecermo-nos de olhar para o lado e ver quem lá está. Sararesultados desportivos, eleições nacionais e internacionais, conflitos armados e mago escreveu “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara” e está talvez na altura
sociais e lutas a favor do cumprimento dos Direitos Humanos (já era tempo de a de começarmos a, para além de vermos, ouvirmos e lermos, repararmos, porque
Humanidade os ter percebido e aplicado!). Liguei o computador e de repente lá “não podemos ignorar” quem está ao nosso lado e já é tempo de cultivarmos
estava mais informação nas capas de jornais e revistas, na rádio e nos posts das uma das mais fundamentais capacidades desenvolvidas pelo ser humano: a parredes sociais. Após um dia de trabalho, a miríade de informações transmitidas tilha.
fez-me sentir cansada.
(E não é que afinal consegui escrever este editorial?!)
Dei por mim a pensar que vivemos no século da informação e não devíamos
Leonor Lopes

Trabalho colaborativo, uma imposição do
novo tempo!

Decorações de Natal

A direção do AEF agradece aos alunos que recebemos de um grupo de alunos
do APS 14 a original árvore de Natal de Educação Especial.
que nos ofereceram para decorar o gaA todos o nosso muito obrigado e paNo início do ano letivo lançamos o repto de encontrar parceiros
binete.
rabéns pelos bonitos trabalhos que reque quisessem desenvolver uma experiência de trabalho colaQueremos
também
agradecer
o
preséalizaram.
borativo ao nível da sala de aula implementando atividades e experiências de
pio,
a
coroa
e
o
cartão
de
boas
festas
aprendizagem que desenvolvam as competências em informação.
A Direção
Por José Pina, professor bibbliotecário

Porquê?
Porque em acordo com Das, L. H., vivemos tempos de revolução onde a tecnologia tem impactos inigualáveis “… no desenvolvimento pessoal, nos princípios
fundamentais da aprendizagem e no ambiente escolar. Em tempos de revolução
a complexidade de situações em simultâneo é enorme. A revolução digital está a
provocar grandes mudanças e, também, novas soluções….”
Porque, também, temos constatado que o efeito desta nova era, que vivenciamos,
induz a que os alunos decidam, cada vez mais, por si onde e como aprender, pois
são inúmeras as possibilidades oferecidas.
A realidade do nosso Agrupamento não está em sintonia com a afirmação do
mesmo autor ao considerar que o crescente aumento do abandono escolar seja
a razão “… para nos focarmos nos novos princípios de aprendizagem…” mas
estamos de acordo que é um bom motivo se queremos que os nossos alunos
concluam com sucesso o seu percurso escolar adquirindo competências de autonomia e de pesquisa.

PRÉMIOS para o Agrupamento

No XII Consurso de Presépios organi- - MENÇÃO HONROSA - Átrio da Escola
zado pela Câmara Municipal do FunSecundária
dão, o nosso Agrupamento recebeu os
Presépios com menos de 50 cm,
seguintes prémios:
- 2º LUGAR - Rodrigo Duarte;
Relativamente ao espaço/função/serviço biblioteca a investigação tem mostrado Presépios com mais de 50 cm,
que os alunos o associam à possibilidade de encontro num ambiente agradável, - 1º LUGAR - Átrio da Escola João - MENÇÃO HONROSA - Turma 4JF.
que favorece a socialização e que potencia o trabalho individual ou em grupo,
PARABÉNS!
Franco;
a troca de informação, de ideias. No fundo, assumem que a biblioteca é o local
onde podem confiar na orientação e apoio que lhes é oferecido e como tal reforça a construção de conhecimento.
É esta biblioteca que queremos potenciar!
Esta é a biblioteca que queremos oferecer disponibilizando recursos físicos e
virtuais, serviços e numerosas possibilidades para trabalhar e estudar, tanto individualmente como em grupo.
É esta a biblioteca que queremos ver transformada num centro de aprendizagem!
O trabalho que desenvolvemos aponta nesse sentido mas, ousando ir mais longe,
não podemos deixar de referenciar que, até ao momento, o repto que lançamos
e que apresentamos nas primeiras linhas ainda não teve a resposta que esperávamos, pese a aceitação que mereceu aquando da apresentação da proposta no
Conselho Pedagógico.
Mas nunca é tarde!

Agradecimento
A professora de francês, M Clotilde Barata, agradece ao Salão
Isilda toda a colaboração, nomeadamente na entrega de documentos franceses para as bibliofrançais, das nossas bibliotecas.
Muito obrigada.
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HISTÓRIAS? É CONNOSCO!

LEITURAS PARTILHADAS

O “Histórias? É connosco!” voltou a
sair da biblioteca da Escola João Franco. Desta vez, dinamizou livros do escritor João Manuel Ribeiro, que estará
nesta biblioteca, durante os dias 22, 23
e 24 de fevereiro. Foram lidos alguns
poemas e, a brincar, a brincar, todos
tiveram a ocasião de participar numa
leitura em coro. Foram contempladas
as turmas do pré-escolar e do 1º ciclo
do agrupamento.

O 5º ano, turma A recebeu a visita de
três alunas do 6º C que partilharam as
suas sugestões de leitura connosco.
Adorámos! A Joana Almeida apresentou o livro A Lua de Joana, tendo enriquecido a sua exposição com um filme
elaborado por alunos de outra escola;
a Matilde Marcelino apresentou uma
colecção inteira - “A minha vida é um
filme”- e, no final, fez um pequeno jogo
interativo de acordo com o qual devíamos escrever uma frase explicando que
“a minha vida é um filme porque…”;

PROJETO “SOBE”

A VIOLÊNCIA NO MEIO ESCOLAR

O projeto SOBE – Saúde Oral Bibliotecas
Escolares – dinamizado pela biblioteca
da escola João Franco, teve início, no
mês de janeiro, na escola EB de Valverde e na turma ST2 da escola EB de Santa
Teresinha. Haverá uma sessão uma vez
por mês, com atividades curriculares
destinadas a alertar os alunos para aspetos relacionados com a higiene oral.
Com este projeto, pretende-se, entre
muitas coisas, desenvolver literacias
ligadas à leitura, à escrita e à pesquisa de informação, a par da alteração de
comportamentos associados à higiene
oral.

PROJETO “OPERAÇÃO ALEGRIA”
No seguimento da notícia sobre os resultados obtidos com o projeto no ano letivo 2014/2015, informa-se a comunidade escolar
que o Agrupamento de Escolas do Fundão já adquiriu livros no
valor de 800 € que estão ao dispor dos alunos nas bibliotecas.
Entre muitos dos adquiridos constam “A balada da praia dos
cães”, “Anna Karenina”, “Terra Sonâmbula”, “Danúbio”, “O poema, a viagem, o sonho”, etc.
Vamos continuar a separar o metal e o plástico para que todos possamos contribuir para a aquisição de materiais para o
agrupamento e todos possamos usufruir, enriquecendo a nossa
cultura.
Envolve-te e colabora!
A coordenadora do projeto , Isabel Ferreira
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por fim, a Ana Teixeira apresentou o
livro O recruta, tendo explicado muito
bem que se trata de um livro empolgante e emocionante. Elas encantaram
a nossa aula de português e ensinaram-nos muito. Cada uma usou uma técnica diferente e nem sabemos de qual
gostámos mais. Certamente que, para
a próxima vez, vamos pôr estes ensinamentos em prática. Agradecemos muito a estas alunas e à sua professora de
português, a “stora” Ana Leitão.

No passado dia 27 de janeiro, a GNR
fez uma sessão de sensibilização na
biblioteca da Escola João Franco sobre
“A violência no meio escolar”, com o intuito de prevenir a violência. A sessão
destinou-se aos alunos do 4º ano que
frequentam a escola.

Alunos do 5º A

Visita de estudo

Teatro Histérico do Fundão

No passado dia 17 de Dezembro, realizou-se uma visita de estudo ao Museu Nacional de História Natural e da
Ciência, situado em Lisboa. Os alunos
da Academia Júnior de Ciências da UBI
tiveram a oportunidade de assistir a
exposições no âmbito da química, matemática, física e astronomia. A exposição de Química consistia numa visita
guiada à auditoria e laboratório da antiga universidade de Lisboa. Este laboratório é o único do respectivo século,
pois foi renovado desde então. A ala de
matemática consistia numa coletânea
de jogos matemáticos. A exposição de
física era a mais interativa, sendo composta por experiencias sobre a luz, a dinâmica, forças,… Por ultimo, os alunos
puderam assistir a uma apresentação,
que ligava os lusíadas à astronomia, no
planetário do museu. Para concluir, os
participantes tiveram uma experiência
bastante enriquecedora, pois puderam
vivenciar algo que nem sempre é possível em aulas normais.
Duarte Tavares, 12º CT2, José Pedro Cerdeira, 12º CT1, Luís Pereira, 12º CT1,
Ricardo Rodrigues, 12º CT1

O Grupo de Teatro Histérico do Fundão há 20 anos que desenvolve nos alunos
interessados, as capacidades ligadas às artes performativas, através de oficinas
semanais de teatro, coordenadas pelo Professor António Pereira. Neste ano letivo o clube tem 23 elementos fixos, do 5.º ano ao 12.º ano de escolaridade. As
alunas e os alunos têm estado a investigar sobre o tema proposto e aceite no
grupo e os resultados estão a aparecer em forma de texto e de improviso. Agora
resta dar início aos ensaios dos textos encontrados e encontrar apoios na comunidade que nos ajudem a levar esta aventura de criar um espetáculo com tantos
participantes até ao fim. O nosso objetivo é estrear em meados de abril de 2016.

Porta aberta a pais e Encarregados de Educação (8ºB
e C)
Valorização de atitudes e comportamentos
No âmbito do projeto EMA, foi solicitada a colaboração da Associação Beira Serra para responder a necessidades muito específicas das turmas 8ºB e 8ºC integradas no projeto. Os técnicos dessa associação, Daniel Morgado e Práxedes
Blázquez, intervieram junto dos alunos em três blocos de 90 minutos (no primeiro período), durante os quais foram trabalhadas temáticas, escolhidas pelas
turmas, com vista a serem discutidas com os pais. O 8ºB escolheu o tema da
escolaridade (estudo, notas) e o 8ºC, o das saídas, do consumo de álcool e tabaco. Através de um filme, os alunos procuraram representar situações da vida,
evidenciando atitudes e comportamentos dos pais/Encarregados de Educação e
educandos perante problemáticas relacionadas com os temas em discussão. Os
filmes foram projetados durante a sessão destinada aos pais /Encarregados de
Educação, nos dias 15 de janeiro (8ºB) e 19 de janeiro (8ºC), com a presença das
diretoras de turma (Daniela Martins e Rosa Antunes).
Durante a sessão, todos os presentes se mostraram muito interventivos permitindo, assim, um momento de partilha de sentimentos e opiniões, num clima de
abertura. Todos concordaram com a importância da comunicação no seio familiar para a prevenção de comportamentos desviantes em contexto da comunidade educativa. Independentemente do tema abordado, a difícil tarefa de educar e
de desdramatizar situações foi discutida dando sempre ênfase ao diálogo e bom
senso, porque os gritos e as recriminações mútuas impedem uma comunicação
sã entre pais e filhos.

RETORNO
No sábado, dia 23 de janeiro, a escritora Dulce Maria Cardoso
ofereceu um presente a quem quis: a sua presença na Comunidade de Leitores, no Teatro das Beiras, no âmbito do Festival Y,
Festival de Artes Performativas, promovido pela Quarta Parede.
Muito bem apresentada por Cristina Vieira, professora na UBI, e com excelente
moderação da nossa colega Teresa Correia, Dulce Maria Cardoso falou da sua
obra O Retorno, publicada em 2011, na qual aborda a chegada a Portugal de milhares de retornados das ex-colónias, em 1975.
A obra O Retorno é intensa, de sentimentos, de experiência de vidas diferentes,
narradas de acordo com uma perspetiva até então nunca abordada: a dos próprios retornados. A autora escolheu para narrador um jovem de 15 anos, o Rui,
que narra todo o romance através da sua própria experiência de adolescente, o
que confere um tom, de algum modo, ingénuo e desprotegido, na medida em que
os seus sentimentos de perda e de alguma revolta não são filtrados. Aconselho
esta obra a todos os adultos e também aos alunos do ensino secundário. Tratando-se de uma época histórica, o romance é atravessado por notas de humor e por
toda uma envolvência sentimental de que todos gostarão.

Os encarregados de educação foram unânimes em considerar que iniciativas A escritora revelou toda a sua simplicidade, que adivinhamos ao longo da leitura
como esta são, sem dúvida, construtivas por conduzirem a uma reflexão conjun- do romance e explicou a teia emocional subjacente à vivência da época.
ta. Aqui ficam algumas das considerações de alunos relativamente ao balanço
A propósito desta noite literária, sugiro vivamente a leitura do romance O Retordesta atividade:
no, e a audição de uma sua entrevista no programa de rádio da Universidade de
“A atividade foi positiva porque permitiu uma abertura com os nossos pais. Foi uma comunicação Coimbra “Radioteca” nº 7, emitido através da Mixcloud.
muito interessante e divertida. Eu gostaria que houvesse mais debates como este porque é muito
produtivo para a nossa comunicação com eles. Acho que, a partir de agora, as coisas vão mudar para
melhor.”
Bianca Cordunean 8C

Margarida Ferreira, professora bibliotecária

“Foi positiva porque permitiu que os nossos pais vissem que, nem sempre, se pode ser bom aluno
em tudo e que certos castigos não valem a pena”
Andreia Nogueira 8ºB
“Foi positivo porque os pais ficaram a perceber melhor como lidar com os filhos. A turma trabalhou
em conjunto. Pais e filhos expuseram os seus pontos de vista.”
Pedro Batista 8ºB
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10 de Dezembro: Dia Internacional dos Direitos Humanos. Parlamento dos jovens
básico e secundário

Celebrado a 10 de dezembro, visa lembrar os direitos do Homem, bem como
homenagear os seus defensores, colocando um ponto final a todos os tipos de Tema em discussão no ensino Básico: Racismo, Preconceito e Discriminação.
discriminação, promovendo a igualdade entre todos os cidadãos.
Tema em discussão no ensino Secundário: Portugal: assimetrias Litoral/Interior,
Este ano, o “Dia dos Direitos Humanos” é dedicado ao lançamento de uma cam- que soluções.
panha que pretende sensibilizar para a relevância de duas Convenções Interna- Está concluído o processo no agrupamento.
cionais que, em 2016, irão comemorar o seu 50.º aniversário: o Pacto InternaConcorreram duas listas em cada ciclo de ensino, num total de 40 alunos de 8
cional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional
turmas do ensino básico e 10 do ensino secundário.
sobre os Direitos Civis e Políticos. “Os Nossos Direitos. As Nossas Liberdades.
Sempre” é o lema escolhido pelas Nações Unidas para dar voz a esta campanha. Dia 11 de janeiro decorreu o debate com a deputada da Assembleia da República
Hortense Martins. Estiveram presentes candidatos à sessão escolar e as turmas
O dia 10 de dezembro é também marcado pela entrega do Prémio Nobel da Paz. do 8º B, 8º D e 12º CSE.
Na escola celebrámos mais uma vez a 10 de dezembro a assinatura da Declara- Dia 13, às 16:30, na sala 21 decorreu a apresentação pública das medidas das
ção Universal dos Direitos do Homem com a realização de uma palestra que teve listas. Dia 14 durante todo o dia decorreram as eleições onde foram eleitos 15
como oradores a professora Liliana Reis, professora do curso de CPRI (Ciências deputados em cada ciclo de ensino.
Políticas e Relações Internacionais) da UBI, o Professor Doutor João Baptista, da
Número de candidatos por turma
Escola de Ciências da Saúde e o Professor Nuno Jerónimo, professor de socioloEnsino secundário:
gia da UBI.
10ºCT2, 3 / 10ºCT1, 5 / 11ºCT3, 1 / 10ºLH, 1 / 10ºCTAV, 1 / 11ºAPS14, 1 / 11CSEAV, 1 /
12CSE, 4 / 12 CT1, 2 / 12LH, 1.

Eis os assuntos tratados:
- Direitos humanos e Interculturalidade e Mobilidade na Europa,
em particular a questão dos refugiados Sírios
- Direitos Humanos, Desenvolvimento e Saúde
- Mobilidade e epidemiologia
Participaram alunos das turmas APS14, APS15 e Serviços Jurídicos 15.
Clube Europeu

Ensino básico:
7A, 2 / 8B, 3 / 8C, 2 / 8D, 4 / 8E, 1 / 9A, 4 / 9B, 3 / 9D, 1.

No ensino básico votaram 234 alunos e no ensino secundário votaram 232 alunos.
A sessão escolar do ensino secundário decorreu no dia 18 de janeiro e a do ensino básico no dia 19.
Foram eleitos para como representantes do agrupamento na sessão distrital:
- no ensino básico: os alunos João Pedro Garrido Simão do 9º B, João António
Cordeiro da Cunha Ribeiro do 8º D, João Pedro Marques Santos do 8º B e como
suplente Gonçalo Gomes Canavilhas.
- no ensino secundário: os alunos Pedro Miguel Gonçalves Caniça do 10º CT2,
João Pedro Lourenço Silveira do 10º CT1 e como suplente José Miguel da Silva
Fortunato do 12º CSE.
Aos representantes do agrupamento nas sessões distritais, desejamos as maiores felicidades.
A todos os alunos que participaram integrando listas ou votando, o nosso muito
obrigado.
António Amaral, Natália Marques

O Espaço D

O Espaço D consiste num gabinete de reeducação das dificuldades específicas de aprendizagem ao nível da leitura e escrita:
Dislexia; Disgrafia; Dislalia; Disortografia e Discalculia.
É, em simultâneo, o gabinete de trabalho da terapeuta da Fala,
Sara Gata, colocada neste Agrupamento de Escolas e o local onde também funciona o Gabinete de Apoio Especializado à Surdez.
O Espaço D intervém junto dos alunos que manifestem dificuldades de aprendizagem que tenham na sua base a diminuição ou alteração de competências
específicas, relacionadas com as áreas de intervenção da Terapia da Fala.
Após o encaminhamento dos alunos para este serviço (procedimento efetuado
em formulário próprio pelos professores titulares de turma ou diretores de turma), os alunos são avaliados pela referida técnica.
Após essa avaliação, os alunos são acompanhados de forma personalizada e individualizada e de acordo com as prioridades e a disponibilidade do seu horário.
Este gabinete colabora de forma direta com o serviço de Educação Especial, com
a Unidade de Apoio à Multideficiência (UAM), com a equipa técnico-pedagógica
de Avaliação Especializada deste Agrupamento de Escolas, com o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e com o Gabinete de Apoio Especializado à Surdez
(GAES).
Trabalha, também, em articulação com professores e famílias.
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OFICINA GRAVURA & SERIGRAFIA
O espaço de experimentação técnica, de
gravura e serigrafia continua a apoiar
os curiosos das artes e contribuir para
a sua valorização experimental e prazer pessoal.
Em ambiente de camaradagem, com
construção da autonomia e responsabilidade, alunos e antigos alunos, e este
ano com a participação ativa de um encarregado de educação, um grupo de
curiosos com e sem formação artística, mas com muita vontade de descobrir, exploraram técnicas e maneiras
de produzir imagem, sujando as mãos
de tinta e tentando criar a clareza das
imagens.

tiplicar séries de desenhos, de criação
livre, interpretação temática ou recriação de imagens recolhidas.
Os interesses e a variedade dos participantes permitiram diversificar atividades e experiências. Do trabalho da aula
à oferta para o namorado, do desenho
para emoldurar ao envelope postal que
faz sorrir antigas alunas atrás do balcão dos correios e chega do vizinho do
lado a paragens longínquas da europa,
o trabalho produzido na escola cria
acervo que expõe e oferece, divulgando
a abrangência e dinâmica da sua atividade, o prazer de fazer e olhar.

Mais uma vez, a escola volta a disponiMonotipia e papel metalizado já expe- bilizar-te o espaço e permitir que experimentados, mas com olho no acrílico e rimentes
já na serigrafia, são os sonhos de mulVEM SUJAR AS MÃOS

Educação para o Empreendedorismo com o Projeto FormaRedes (Programa CLDS 3G – 2015 a 2018)
No passado dia 15 de janeiro recebemos a visita de Sandra Carriço e
de Celina Covas, da Pinus Verde, que nos vieram apresentar o Projeto
FormaRedes (Programa CLDS 3G – 2015 a 2018).
A Associação Pinus Verde surgiu em
1998 e desde então, tem assumido a
liderança de inúmeros projetos de desenvolvimento sustentável, que têm
sido a âncora do desenvolvimento local no concelho do Fundão e em toda
a região.

xos de intervenção do projeto, surge a
parceria com o AEF, através do projeto
Educação para o Empreendedorismo.
Ao longo dos próximos dois anos serão
dinamizadas ações e projetos conjuntos.

Está agendada para dia
26 de janeiro a primeira
palestra prevista para
este ciclo de conferências. O Dr. Lourenço
Marques virá falar sobre
a “Origem do serviço
Unidade da dor, como
exemplo de um serviço
pioneiro e empreendedor”.

Para este ano letivo foram definidas Pais, ajudem-nos a emduas linhas de ação, nomeadamente:
preender! Conscientes de que a atitude
Empreendedores apresentam-se! Onde empreendedora deve ser promovida o
se pretende desenvolver um ciclo de mais precocemente possível, considepalestras, trazendo à escola um con- ramos que o desenvolvimento de projetos e atividades relacionadas com o
junto de personalidades que se tenham
empreendedorismo são fundamentais
destacado nas suas áreas de ação e
nos primeiros anos de escolaridade.
que, tendo em conta o trabalho que
Nas turmas do 1º ciclo do AEF, impledesenvolvem ou desenvolveram, posmentou-se desde 2014-2015, a disciplisam constituir-se como elementos mo- na de Oferta Complementar “Cidadania
tivacionais para os alunos do ensino empreendedora”, onde se desenvolvem
secundário regular e profissional. Os diversas iniciativas que pretendem forexemplos a apresentar procurarão ser mar crianças mais pro-ativas. As famíNeste contexto, e sendo o empreende- representativos das várias áreas do sa- lias são chamadas a colaborar nas atividades e projetos desenvolvidos, como
dorismo, uma vertente prevista nos ei- ber e do conhecimento.
O Projeto FormaRedes pretende “capacitar a população do concelho do
Fundão, dinamizando e contribuindo
com respostas que contribuam para
o desenvolvimento e melhoria sustentável da qualidade de vida, através da
implementação de estratégias apoiadas
em redes 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 envolvida”.

forma de estimular a ligação da escola
com o meio em que a criança está inserida e constuindo-se como modelos
facilitadores da educação para o empreendedorismo, que podem intervir
de variadas formas. Neste contexto
pretende-se apoiar atividades e projetos em que os pais se apresentem como
parceiros privilegiados.
Para o próximo ano letivo, outras ações,
outros projetos no âmbito da Educação
para o Empreendedorismo!... Esperamos pelas vossas sugestões!
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A TOUR AROUND FUNDÃO - done by 7th grade students
My name is Lucas. I live in Fundão. Fun- ming pool. You can swim and you can to take you on a tour around Fundão.
make great dives. It´s very cool. You It’s a town in Portugal.
dão is in the centre of Portugal.
There are beautiful parks. The green can also take very beautiful photos.
First I’m going to take you to visit the
park has a long lake and a big garden. Then, we´re going to make a picnic by church. You can take beautiful photos
The camping park has a swimming the river Zêzere. You can take some be- there.
autiful photos there. It´s very cozy and Then we are going to visit Castelo
pool and a cafe.
amazing, especially at sunset!
Novo, where there’s an old castle. We
The church is in the center of the town.
Finally,
I´m
going
to
take
you
to
the
cican visit it. After that we are going to
It´s very old and high.
nema of Fundão. It’s a big and modern Lavacolhos to the riverside. It has a fooFundão has a big library. It has two floplace. Here we can see plays and films. tball field and a park, where we can reors and there are many books.
We can see the play “Terra sonâmbula”, lax and have a picnic.
There’s also a museum, it is small, but It´s very cool.
Finally I’m going to take you to the
it is very interesting.
Fátima Boavista, 7B Green Park. It’s very funny, we can do
Lucas, 7ºB
My name is Leonor. I’m 12 years old many things there.
and I live in Fundão. I’m going to take
Mariana Moreira, 7B
My name is Maria. I’m twelve years old you on a tour around Fundão. It’s a
and I live in Fundão. It’s a town in the small town in the centre of Portugal,
My name is Ana Rita Matos. I´m twelve
centre of Portugal.
about 263 km from Lisbon.
years old and I live in Fundão. It´s the
Next weekend I’m going to Castelo First I’m going to show you the old cibest city of the world!
Branco. It’s a city about 45 kilometers nema. Did you know it’s a very old builfrom Fundão. First, I’m going to take ding? It’s about seventy years old. It’s a First, I´m going to take you to the Park,
you to the swimming pool and we can beautiful monument, but unfortunate- “Parque Verde”. In this place, you can
take some beautiful photos and, we
take some beautiful selfies in the pool. ly it is quite ruined.
It’s amazing. Then, we’re going to visit Then we are going to visit the eight have a park for the children and babies.
the park of the lake. You can see du- sprouts fountain. You can’t drink this Then, we´re going to Sítio do Vale. It is
cks and we can give then food. After water. After that we may go to the the best restaurant for me. You can eat
that, we’re going to have some lunch in church.
hamburgers, hot dogs, chips, ice crea restaurant. Finally, I’m going to take
Finally we are going to see the beautiful am... It´s a good restaurant.
you to the cinema, we can watch a film
Finally, I´m going to take you to Acrócherry trees and their flowers.
and eat some popcorn.
pole. It´s a mini shopping centre. It´s
That’s my tour in Fundão.
Maria João, 7B
very cool because it has some clothes
Leonor, 7B
shops.
My name is Mafalda Domingues. I’m
twelve years old and I live in Fundão. I’m
going to take you on a tour in Fundão.
First, I’m going to take you to the Archeologic Museum José Monteiro. Then,
we’re going to visit the museum. You
can learn all about the city’s history
there. After that, we’re going to walk
along the river and have some lunch.
Finally I’m going to take you to the clothes shop in the evening. It’s a big building and now we can buy clothes.   

-That´s my tour of Fundão!
My name is Raquel. I’m 12 years old
Ana Rita, 7A
and I live in Enxames, a small village
near Fundão. I’m going to take you on a
tour around Fundão. It’s a town in the My name is Inês. I´m twelve years old
south of Portugal, about 50 km from and I live in Fundão.
Castelo Branco.
First, I´m going to take you to Castelo
First I’m going to take you to the mu- Branco.
seum José Monteiro. You can see arche- You can go shopping in this city.
ological stones.
Then, we´re going to the north.
Then we are going to visit the Green
You can get around the city.
Park. You can do sports there. After
After that we´re going to have lunch in
Mafalda Domingues, 7B that we may go to the church.
Finally I’m going to take you to the a restaurant.

mountain “Gardunha”. We have a beauMy name is Fátima Boavista. I´m twelve
tiful sight of Fundão and Cova da Beira.
years old and I live in Fundão. I´m going
Raquel Brites, 7B
to take you on a tour of Fundão. It´s a
town in the centre of Portugal, about 45
Kilometres from Castelo Branco.
My name is Mariana Moreira. I’m 12 yeFirst, I´m going to take you to the swim- ars old and I live in Fundão. I’m going

My name is Miguel. I’m 12 years old and
I live in Fundão. I’m going to take you
on a tour around Fundão. It’s a town
in the centre of Portugal, about 300 km
from Lisbon.
First I’m going to take you to Alcongosta. Did you know, it’s the “capital” of
cherries? You can take some beautiful
photos there.
Then we’re going to visit the parish
church. You can learn all about the
town’s history. After that we’re going
to walk in “Serra da Gardunha”.
Finally I’m going to take you to the Museum, it’ small but very interesting.
Miguel Maximino, 7A
Hi my name is Dinis, and today I’m
going to take you on a tour around my
town: Fundão. It is a little town in the
centre of Portugal, near Castelo Branco.
This town is also known for one of the
highest mountains in Portugal: Serra da
Estrela. So that will be the first place
that we are going to visit.
Serra da Estrela is a very famous mountain and it’s name means Star Mountain, because of the mountain’s legend.
There are a lot of different kinds of trees, plants and with some luck, you can
see some unique animals species there!
In the winter you can go skiing on the
top of the mountain.
Next, we’re going to have lunch at
Hermínia’s. I suggest the duck rice!
After that, we are going to see the archaeological museum. There are some
exhibitions about the stone age and
objects found in excavations. The museum is awesome but it’s a bit small.
Finally, we’re taking a walk on a beautiful and newly built park called: Parque Verde, translated to English, Green
Park.

Finally I’m going to take you to the bus I love to take walks there in the evening
stop.
because there’s a lake that perfectly reWe can take photos to keep memories flects the twilight like a mirror.
of our city.
And there you have it, it’s the end of
Inês, 7A this exciting tour, well, see you soon!
Dinis David, 7ºA

Festival da Canção em Língua Inglesa
7th English Song Contest
No dia 3 de junho irá realizar-se a 7ª edição do festival da canção em língua inglesa. Para os alunos que
gostam de cantar, esta é a oportunidade de o poderem fazer em inglês perante toda a comunidade
escolar.

O período de inscrições encontra-se a decorrer e os
alunos interessados deverão contactar os professores de inglês.

3 de junho de 2016

Com a colaboração de todos, poderemos fazer desta atividade um momento de convívio, de alegria e
de mais uma oportunidade para demonstrar que a
escola é um local de estudo e de preparação para
a vida, mas também de atividades diversificadas e
lúdicas.

7th English
Song Contest

profª Fátima Corredoura

21 h - Complexo Escolar
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Inscrições: de 4 a 22 de janeiro

Informa-te junto dos professores de inglês!

Cartaz realizado pela turma AGR13

A atividade dirige-se a alunos de 2º, 3º ciclo e ensino
secundário a frequentar os Agrupamentos de Escolas da cidade do Fundão. Haverá a criação de dois
escalões. O 1º escalão para alunos até ao 8º ano, o 2º
escalão para alunos do 9º ano e ensino secundário.

Intercâmbio escolar internacional com o Instituto Lucía de Medrano e visita de estudo a Salamanca
No dia 6 de novembro, os alunos de Espanhol, Filosofia, Geometria Descritiva A e
Português de 10º, 11º e 12º anos, do Agrupamento de Escolas do Fundão, deslocaram-se ao Institulo Lucía de Medrano, de Salamanca. Este evento realizou-se no
âmbito do intercâmbio escolar internacional existente entre as duas instituições
há aproximadamente uma década.

tes espanhóis que estudam Português e um jogo promotor da interação sócio-linguística entre todos os intervenientes. Neste contexto, formaram-se grupos
mistos (alunos portugueses e espanhóis), sendo um dos principais objetivos o
conhecimento dos colegas do país vizinho, através da identificação pessoal (gostos, características físicas, etc.).

Os docentes e os alunos portugueses foram recebidos, calorosamente, por vários
elementos da escola salmantina, entre eles dois professores de Português. A receção efetuou-se na sala de atos da instituição. O Diretor do Instituto proferiu
algumas palavras de boas-vindas. Também os professores Javier Madruga e Ricardo Gaspar brindaram os presentes com breves discursos, reforçando a importância da realização do intercâmbio escolar no percurso estudantil dos alunos.

Posteriormente, decorreu o almoço, momento que permitiu conhecer e degustar
alguma da gastronomia tradicional espanhola.

Da multiplicidade de atividades desenvolvidas no período da manhã, destacou-se a visualização e comentário de uma curta-metragem realizada por discen-

Durante a tarde, realizou-se a visita ao centro histórico de Salamanca, tendo sido
objeto de análise e estudo a Catedral, a Fachada de la Universidad, a Casa de las
Conchas e a Plaza Mayor. Todos os espaços mereceram a atenção, curiosidade e
entusiasmo da generalidade dos alunos.
O Subgrupo de Espanhol

Opiniões dos alunos sobre o intercâmbio escolar e a visita de estudo a Salamanca:
Me ha encantado el viaje de estudios que he hecho a Salamanca. Me han gustado los monumentos y la convivencia con personas que hablan
español. Creo que el contacto con los españoles
me ha ayudado a mejorar mi capacidad de comunicación. ¡He aprendido muchísimo!
Leonor Barata, 10º CT2, nº 19
A mí me ha gustado el viaje de estudios que he
hecho a Salamanca. Hemos visitado la Universidad, la Catedral, la Plaza Mayor y otros monumentos. Además de la parte histórica, también he
paseado y visto otros espacios, donde he practicado español. ¡Me ha gustado un montón!
Jorge Santos, 11º CT2, nº 18
En mi opinión, el viaje de estudios ha sido muy
interesante. Logramos compartir nuestros intereses con compañeros de otro país y hablar español. Me ha gustado visitar algunos de los monumentos de Salamanca y también ir a la calle
Toro. En general, ha sido un viaje agradable y me
gustaría volver a repetirlo.
Andreia Soares, 10º LH, nº 4
Inicialmente, no tenía muchas expectativas sobre lo que sería el viaje, porque ya lo había hecho. Pero, ha sido, de verdad, ¡mucho más allá
de lo que esperaba! Ha sido un viernes fuera del
común; un viernes con mucho aprendizaje, diversión y sana convivencia. No me arrepiento, de
ninguna forma, de haber ido y participado en el
viaje de estudios a esa ciudad maravillosa y encantadora, con una historia y arquitectura magníficas, a empezar por su conocida Universidad, la
ciudad de Salamanca. Me encantó contactar con
sus habitantes, los salmantinos.
Uno de los rectores más ilustres en la historia de
dicha Universidad – como curiosidad – fue una
de las figuras mayores de las Letras y Academia
de Lengua Española, sensiblemente en la primera
mitad del Siglo XX: el escritor, pensador y filósofo, mundialmente conocido, Miguel de Unamuno
(contemporáneo de bastantes personas de las
letras portuguesas, con quienes compartía correspondencia, como Teixeira de Pascoaes, Antero
de Quental, Manuel Laranjeira, Soares dos Reis
(escultor), etc.
Como mi profesor ha dicho, todos los años nos
permiten tener nuevas experiencias de aprendizaje. ¡Espero ya el próximo viaje!
Francisco Miguel B. F. Mesquita, 11º CSEAV, nº 11

El viaje de estudios a Salamanca ha sido, como
ya había sido el año pasado, una experiencia muy
buena. En Salamanca, he podido contactar con la
lengua que estudio en las clases con compañeros
del Instituto Lucía de Medrano y otros españoles.
Yo aconsejo a toda la gente, que pueda, a participar en el viaje e intercambio escolar a Salamanca,
pues le va a gustar.
Raul Barata, 11ºCT2, nº23
En mi opinión, el intercambio y el viaje de estudios a Salamanca han sido muy interesantes y
emocionantes.
A pesar de participar en el viaje de estudios a Salamanca e intercambio escolar por segunda vez,
yo he aprovechado como si fuera mi primera vez.
Me ha encantado volver a ver el Instituto de Lucía
de Medrano, la Casa de las Conchas, la Universidad, la Plaza Mayor, el exterior de la Catedral y
mucho más.
En general, ha sido un viaje muy bueno. La única
cosa que cambiaría en la visita, si pudiese ir el
próximo curso, sería tener más tiempo para disfrutar de las exposiciones que se encuentran en
el Museo DA2, pues nosotros no hemos conseguido ver todo lo que queríamos, porque no hemos
tenido tiempo suficiente.
Inês Pereira, 11º CT2, nº 11
El viaje de estudios a Salamanca ha sido bastante
agradable, no solo para socializar, sino también porque ha sido diferente al del año pasado.
Ha habido más actividades entre los alumnos
españoles y portugueses, lo que nos ha permitido practicar más el español aprendido en las
clases. Lo que más me ha gustado ha sido, sin
duda, el Museo DA2, es un espacio cautivador y
bien organizado.
Catarina Oliveira Roque, 11º CT2, nº 7
Me ha gustado mucho el viaje de estudios a Salamanca, porque hemos convivido con chicos de
nuestra edad, he tenido la oportunidad de conocer un poco más de la cultura española y he practicado el idioma español.
Rute Cruz, 10ºCT1, nº 24
Me ha gustado mucho ir a Salamanca, porque he
conocido a nuevas personas y nuevos sitios donde nunca había ido. Los alumnos del intercambio
han sido muy simpáticos y hemos hablado mucho sobre nuestras costumbres y sobre tiendas
que hay en la calle Toro. Ha sido importante para

practicar el idioma español, pues en todo el lado
había personas españolas con quienes teníamos
que hablar. También me han gustado los monumentos de Salamanca, son muy grandes y muy
bonitos.
Tiago André Cardoso Alves, 10º CT1, nº 26
A mí me ha gustado mucho el viaje de estudios a
Salamanca, porque he conseguido hacer a nuevos
amigos de otra nacionalidad, lo que no es muy
habitual en nuestras vidas.
El viaje de estudios e intercambio serían aún más
interesantes si nos quedáramos más tiempo en el
Instituto y en la ciudad con “nuestros hermanos”.
Seguro que haríamos más amistades y hablaríamos un poco más.

ha sido poco el tiempo que hemos estado en el
Instituto conviviendo con otros estudiantes, los
españoles.
Me ha encantado la idea del juego para conocer
a nuestros compañeros, sin embargo, necesitábamos tener más tiempo para hacerlo durante más
tiempo.
Creo que, en el próximo encuentro, podremos organizar un pequeño cambio y permanecer más
tiempo en España, tal vez tres o cuatro días. Eso
nos ayudaría a entender mejor la cultura y la sociedad españolas.
Todas las otras experiencias han sido muy importantes y buenos refuerzos para perfeccionar
mi español.

João Silveira, 10º CT1, nº 12

Roberto Simão, 10º CT1, nº 23

En mi opinión, el viaje de estudios ha sido muy
divertida e interesante, porque hemos conocido
a nuevas personas, alumnos, con las actividades
que hemos hecho. Me ha gustado mucho. También me he divertido mucho con mis amigos, paseando por Salamanca. Nunca he vivido una experiencia así tan divertida.

Me ha gustado muchísimo el viaje de estudios
a Salamanca y ha sido buenísimo volver a visitar esa maravillosa ciudad. He conocido a gente
nueva, he hecho amigos y he practicado la lengua
española. Me gusta mucho España y siempre me
gustan los viajes a este país.

Diogo Catorze, 10º CTCAV, nº 9
El viaje de estudios ha sido muy interesante, porque he visto la arquitectura de Salamanca, he conocido un poco de la cultura de española y me
ha gustado practicar el idioma español, que ya
estudio hace cuatro años. Otro aspecto que me
ha gustado ha sido el ambiente entre todos, ha
sido muy bueno.
Pedro Penetra, 10º CTCAV, nº 21
A mí me ha encantado el viaje y la ciudad de Salamanca, principalmente la Plaza Mayor, nunca había estado allí; la ciudad me ha impresionado. La
gente es muy amable y simpática. Un día, espero
poder volver a Salamanca. En mi opinión, todo
estaba muy bien organizado.
Ana Carvalho, 10º CTAV, nº 4
Creo que ha sido un gran viaje de estudios. Me
ha gustado mucho, porque nos ha permitido conocer a otras personas y hablar con ellas, practicando el español de otra manera y fuera de las
clases.
Bruno Duarte, 10ºCT1, nº 4
En mi opinión, el viaje de estudios y el intercambio escolar han sido muy interesantes, pero

Filipa Moreira, 10º CTCAV, nº 11
A mí me ha gustado mucho el viaje de estudios
a Salamanca, es una ciudad muy bonita. El intercambio con los estudiantes españoles ha superado mis expectativas, pues ha sido muy enriquecedor. Los lugares que hemos visto y las
explicaciones del profesor sobre ellos han sido
muy esclarecedores e importantes para conocer
mejor la cultura española. El tiempo concedido
para conocer la ciudad e irnos de compras ha
sido suficiente. Sin embargo, nos podríamos quedar un poco más en Salamanca, porque la ciudad
me ha encantado.
Mariana Matias, 10º CT1, nº 18
A mí me ha gustado el viaje de estudios a Salamanca. He hecho algunos amigos y ellos han
sido muy simpáticos conmigo. Los monumentos
que hemos visitado eran muy bonitos. Ha sido un
viaje de estudios interesante y Salamanca es una
ciudad preciosa, que vale la pena visitar.
Eduarda Belo, 10º CT1, nº 7
El viaje de estudios ha sido un éxito, me he divertido y aprendido mucho con mis compañeros
del Instituto español y he conocido a gente muy
simpática.
Maria João Ramos, 10º CT1, nº 16
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Dia Especial no JI e EB de Fatela
No dia 16 de dezembro, comemorámos
o Natal na nossa escola de uma forma
especial.
Pela manhã, pudemos acompanhar
todo o processo da confeção de pão,
experienciando o trabalho de o amassar e tender, sendo depois cozido num
forno a lenha. O seu cheiro abriu-nos o
apetite e comprovámos que este pão é
mais saboroso e saudável.
De tarde, fomos ao centro de dia, presentear os idosos que aí se encontravam, com músicas de Natal e com um
pão para cada um.
Ficámos muito contentes, porque ao
vermos os idosos felizes, tornámos
este dia ainda mais especial.
Prof.ª Patrocínia Roque

O Espírito de Natal
Era a véspera de Natal e, como em todos os anos, o Pai Natal chamou os
duendes para verem a lista das prendas, para as embrulharem e finalmente,
para as colocarem no saco do trenó.
- Oh! Oh! Oh! Boa noite, duendes. Comecem a trabalhar que o Natal está a
chegar. Oh! Oh! Oh! No dia 24, antes da
meia-noite, tenho de ter tudo pronto,
para nas cidades, vilas e aldeias os presentes entregar.
- Mas, Pai Natal, onde é que estão os presentes, para os podermos embrulhar?
- Oh! Oh! Oh! Seus tolinhos! Vocês é que
os fizeram e não sabem onde os puseram!? Estão no armazém!...
- E as chaves, Pai Natal, onde estão?
- Estão aqui no meu bolso… ups!
Afinal, perdi-as…
O Pai Natal foi a casa procurar as chaves.
Desarrumou tudo e não as encontrou.
Foi então que apareceu o Rodolfo e disse:

Festa de Natal da Comunidade Escolar de Pêro Viseu
- Ó Pai Natal, que grande confusão! O
que é que se passou aqui?
- Não encontro as chaves do armazém e,
assim, este ano não há prendas.
- Tenho uma ideia! Fala com o chefe dos
duendes e pede-lhe para fazer pozinhos
de perlimpimpim. Os pozinhos pintados de vermelho significam o AMOR; os
pozinhos pintados de branco significam
a PAZ; os verdes representam a ESPERANÇA e os pozinhos de muitas cores
representam a ALEGRIA.
- Que grande ideia! Em vez de brinquedos, vamos espalhar pelo mundo a Paz,
o Amor, a Esperança e a Alegria e, assim, nascerá de novo o Espírito de Natal.
Grupo da Sala de Estudo de
Português de 5º Ano, 5º B:
Caio; 5º D: Margarida Lopes e
Micael Marques; 5º E: Duarte Lourenço, Luciana Costa e Nádia Costa

Natal para as crianças do nosso Agrupamento
No passado dia 17 de Dezembro de
2015, as turmas APS13 e APS15, organizaram um espétaculo no anfiteatro
da Escola Secundária do Fundão, para
os alunos do 1ºciclo da Escola Santa Teresinha, com a colaboração do professor Luís Costa, António Pereira e Nuno
Gaspar.
Na atividade as turmas cantaram algumas músicas natalícias e declamaram
poemas de Natal. As músicas foram
acompanhadas por vários instrumentos.
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O salão da Junta de Freguesia de Pêro
Viseu encheu-se novamente para receber a já Tradicional Ceia de Natal
da Comunidade escolar local. Alunos,
professores, auxiliares, membros da
Junta de Freguesia, pais e familiares
reuniram-se para partilhar momentos
inesquecíveis que ficarão guardados
nas nossas memórias.
As batatas, o bacalhau cozido, as couves, as sobremesas não faltaram nesta
noite. Os alunos abrilhantaram a festa
através da utilização das TIC, premiando-nos com belas canções e poemas
desta bela quadra natalícia.
No final, os premiados foram os alunos,
o Pai Natal não se esqueceu de ninguém
e entregou presentes a todos!
Obrigado a todos os que participaram
nesta festa e encheram os nossos corações de amizade, fraternidade, paz e
amor!

Juntamente com os alunos da escola
Santa Teresinha, dançámos ao som da NATAL ECOLÓGICO 2015 –
música “Somos as luzes” com uma coO Agrupamento de escolas do Fundão,
reografia produzida pelas turmas do mais uma vez participou neste concurAPS13 e APS15.
so das árvores de Natal, promovido
Na nossa opinião a atividade foi mui- pelo nosso município.
to frutífera, uma vez que as crianças Este evento teve como objetivos:
colaboraram com muita vontade nas
- Sensibilizar a comunidade escolar
para a importância de envolver os
atividades propostas, desta forma concidadãos em geral para a preservaseguimos espalhar alegria e animação.
ção ambiental;
Turma APS13
- Fomentar a tradição de Natal, mantendo o espírito da época e embelezando a cidade para as festividades;
- Incentivar a criatividade da comunidade escolar.
A construção da árvore tinha como
base o uso de materiais reutilizados,

VII Concurso de Ideias
reciclados e resistentes às condições
atmosféricas.
O desafio foi proposto pela Diretora de
turma ao 7ºC e à professora de Educação Visual, Lúcia Lã, que aceitaram de
bom grado. Construíram uma árvore
que designaram por “Fantasia de Natal”. Todas as árvores de Natal “ecológicas” a concurso ficaram expostas no
jardim da Câmara Municipal até 6 de
janeiro, contribuindo com um dos símbolos da época natalícia no embelezamento da cidade.
À turma do 7º C e professora Lúcia Lã
um muito obrigado pela colaboração
nesta atividade do Agrupamento de Escolas do Fundão.
Isabel Ferreira

As turmas de Apoio Psicossocial e o Natal

Alunos participam na iniciativa “Natal no Hospital”

No dia 1 de dezembro as turmas APS13
e APS15 e os professores da disciplina
de Área de Expressões, António Pereira e Nuno Gaspar e, principalmente,
o professor de música, professor Luís
Campos Costa, com a colaboração do
professor Jorge Bonifácio, participaram numa visita guiada ao Lar de Nossa
Senhora de Fátima da Santa Casa da Misericórdia. No dia 9 regressaram, mas
desta vez para presentear os clientes
do Lar e Centro de Dia com uma apresentação de músicas, poemas e coreografias, alusivas à época natalícia. No
post do facebook da instituição podemos ler:

na apresentação, em contexto de
lar, das canções e danças interpretadas nas aulas de artes. E era vê-los de sorriso aberto deixando palavras de contemplação aos utentes
da nossa estrutura residencial. Felizes, os idosos, não escondiam o
agrado pela surpresa que parecia
um presente de Natal antecipado.”

Desde há anos que o “Voluntariado
Hospitalar da Liga dos Amigos do
Centro Hospitalar Cova da Beira”, vem
promovendo, no período natalício, a
amenização dos espaços hospitalares
tentando tornar o ambiente mais acolhedor e coadunável com a época que
se comemora.

No dia 10 a turma Aps13 repetiu a experiência, mas desta vez no centro paroquial de assistência do Souto da Casa
e, segundo o facebook da instituição,
os alunos proporcionaram aos clientes
uma tarde diferente.

No Natal passado o Agrupamento de
Escolas do Fundão juntou-se à iniciativa através da realização de presépios que ajudaram a transformar o
ambiente hospitalar no Hospital Pêro
da Covilhã e no Hospital do Fundão.
O presépio que se destinou à Covilhã
foi da autoria da turma APS 14, confecionado em arame, sob a supervisão
da professora Felisbela Fernandes. Os
presépios destinados ao Fundão foram confecionados em cerâmica, realizados pela turma 8ºE sob a orienta-

“Numa tarde de dezembro os jovens do curso técnico de apoio
psicossocial da escola secundária
do Fundão visitaram o Lar Nossa
Senhora de Fátima e deixaram um
rasto de alegria e boa disposição. O
segredo foi a mestria e dinamismo

No dia 16 pelas 9 horas, no nosso anfiteatro, é a vez destas turmas apresentarem o trabalho aos alunos da Escola
de Santa Teresinha. Entretanto o APS13
tem cantado pelas ruas do Fundão e no
nosso comércio para angariar bens e
fundos para o projeto Ser Solidário.

ção da professora Alice Gama.
No dia 16 de dezembro, os alunos do
9º A, nº 4, Afonso Lopes; nº 17, Laura
Alves; nº22, Mariana Flores e nº 26,
Rita Carapito e ainda o aluno nº 8,
Fernando Marcelo, da turma 11º CSEAV dinamizaram um momento cultural realizado no Hospital do Fundão
para assinalar a inauguração dos presépios de natal e integrado no projeto
de voluntariado para assinalar os 60
anos do Hospital do Fundão. Os alunos interpretaram canções de Natal
e tiveram uma prestação de grande
qualidade. Mais uma vez, o Agrupamento, através dos seus alunos e professores, saiu fora de portas e mostrou à comunidade o que de bom se
faz na escola.
Profª Fátima Corredoura
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Dia de Reis e Rainhas

Vamos cantar as Janeiras

Os meninos do Jardim de Infância e da Escola da Capinha festejaram o dia de
Reis e Rainhas no dia seis de janeiro. Reunimo-nos para ver um PPT «Os Reis
Magos», pintámos desenhos e fizemos as nossas coroas. Para fazermos as coroas utilizámos muitos materiais, como: cartolinas de várias cores, cola, tesouras,
cápsulas de café, furadores com variados desenhos e papel metalizado.
Ensaiámos a canção das Janeiras da nossa terra para podermos ir cantar e alegrar as pessoas, quando estivesse bom tempo.
Fomos Reis e Rainhas por um dia e gostámos muito.
Os alunos do JI e EB de Capinha

Vamos cantar as janeiras
Vamos cantar as janeiras
Por esta escola dentro vamos
Tentar não fazer asneiras.
Pam, pa ra ri ri
Pam, pa ra ri ri
Pam, pam, pam

Vimos dar-vos um abraço
Vimos dar-vos um beijinho
Desejar-vos umas boas festas
E um bom ano com carinho.
Pam, pa ra ri ri
Pam, pa ra ri ri
Pam, pam, pam

Somos gente pequenina

EB e JI de Pêro Viseu

Somos gente pequenina
Para vos fazer felizes vimos
Cantar com muita alegria
Pam, pa ra ri ri
Pam, pa ra ri ri
Pam, pam, pam

Cantar as Janeiras
Os meninos do jardim de Infância e da Escola da Capinha foram cantar as Janeiras de porta em porta, no dia doze de janeiro.
Andávamos ansiosos para que viesse um dia de sol, como nunca mais chegava
resolvemos ir naquele dia porque estava o céu nublado, ainda apanhámos algumas pinguitas mas as nossas vozes, o som dos instrumentos e a nossa alegria
fez com que aparecesse um arco-íris muito colorido.
As pessoas da nossa aldeia receberam-nos muito bem, ficaram contentes e deram-nos muitos bombons e bolachas.
Foi um dia muito divertido e diferente.
Os alunos do JI/EB Capinha

CARNAVAL
As turmas APS13, APS14 e APS15 vão participar no desfile de Carnaval 2016. O percurso vai ser o seguinte:
10h - Concentração na Praça Amália Rodrigues, de todas as Escolas participantes.
Percurso:
Chafariz das 8 Bicas - Rua da Cale - Praça Velha - Santo António - Rotunda - Avenida da Liberdade em direção à Praça do Municipio (sobem a rampa).
No final do percurso cada grupo regressará à sua escola.
A autarquia fundanense aproveita para convidar a comunidade escolar para que no próximo dia 9 de fevereiro, pelas 15h, participe no desfile de Carnaval.
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As Janeiras no JI e EB de Fatela

Solidariedade permite entregar cabazes de Natal

No dia 6 de janeiro, comemorámos o Dia de Reis na nossa escola. Ouvimos a his- Nesta quadra natalícia, o projeto “Ser Solidário” conseguiu
tória dos três Reis Magos, e fizemos uma coroa que levámos na cabeça, quando reunir bens alimentares, vestuário, artigos de higiene pessofomos cantar as janeiras pelas ruas da fatela.
al, entre outros produtos, que mais uma vez permitiram a
organização de cerca de vinte cabazes de Natal que foram
Os pais e amigos que nos acompanharam levaram bombos que tocaram com
oferecidos a famílias carenciadas do agrupamento, que recomuita energia, e nós acompanhámos as músicas com pandeiretas e ferrinhos.
nheceram este gesto solidário.
A música era bonita e tradicional da nossa aldeia, e todas as pessoas gostaram
Estes bens resultaram de diversas atividades realizadas, como a iniciativa da
muito de nos ouvir.
Direção em promover a Ceia de Natal Solidária, onde cada participante foi motiPara o ano queremos repetir.
vado a trazer um contributo em bens essenciais. O mesmo gesto se repetiu com
Os meninos do JI e EB de Fatela os alunos do 1º ciclo, ao trazerem um alimento para o Concerto de Natal a que
assistiram no anfiteatro, que reverteu a favor deste projeto. Também um grupo
de alunos do curso APS13 mostrou “crescer com valores”, ao espalhar a magia
de Natal com canções alusivas a esta quadra, no espaço escolar e local, ação que,
aliada à campanha de recolha de bens realizada pelos alunos voluntários do
projeto “Ser Solidário” em toda a época natalícia, foi muito bem acolhida pela
comunidade educativa, demonstrando, pela generosidade dos seus contributos,
que a solidariedade continua viva.
A todos o nosso agradecimento.
Projeto “Ser Solidário”

EB1 e JI de Pêro Viseu presentes no …
VII concurso de Ideias de Árvores de Natal da Câmara
Municipal do Fundão
A comunidade escolar de Pêro Viseu
participou no VII concurso de Ideias de
Árvores de Natal da Câmara Municipal
do Fundão. O título da árvore era:
“O esplendor da natureza no Natal”
Todas as árvores que participaram no
concurso foram colocadas no jardim
da Câmara Municipal do Fundão, para
que todos pudessem vê-las e escolher a
sua preferida.
Materiais utilizados:
-Ramos de pinheiro debastado;
-Frutos secos;
-Frutas e legumes frescos;
-Flores;
-Pinhas.
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ÁREA DE EXPRESSÕES
No dia 14 de janeiro de 2016 a nossa
turma do 12-º APS13, juntamente com
o Projeto Matriz, na Incubadora A Praça, realizaram os corações para as decorações do nosso desfile de carnaval.
Com recurso à criatividade, motivação e empenho, metemos mão à obra.
Com a ajuda da máquina sizzix, vimos
a nossa tarefa facilitada na construção
de corações. Utilizando tarjas usadas,
desperdício e jornais velhos conseguimos transformá-los em corações de
arte, que vão ser o rosto do APS13 no
desfile de carnaval organizado pelo
município do Fundão.

Queremos agradecer à coordenadora
do Projeto Matriz Virgínia Batista pela
ajuda na criação deste trabalho, por
nos ter passado a sua experiência de
um modo tão generoso e profissional e
por nos ter acolhido no espaço do projeto. Agradecemos também a ajuda da
mãe da Susana Pinto que de forma voluntária se disponibilizou para coser os
corações. Foi muito bom estarmos uma
tarde num espaço que vive da união de
esforços de um conjunto de pessoas e
que também está disposto a colaborar
com o nosso agrupamento.

JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU … e higiene alimentar
No Jardim de Infância de Pêro Viseu continuamos o trabalho de sensibilização
para a promoção de refeições compostas por alimentos saudáveis tanto na hora
de almoço como na hora de lanche, destacando a sua variedade nutricional. Para
isso mantivemos a ideia de comer bem, a horas, de forma correta e variada.
Depois de trabalharmos o Projeto: Quando o doce se transforma em amargo
- Semáforo do Lanche saudável e com o objetivo de lutar contra a obesidade,
intolerâncias ou o sedentarismo, o jardim-de-infância de Pêro Viseu continuará
a implementar o cumprimento das regras de comer bem (quantidade, variedade
e a horas) com o novo Projeto “Lancha prazeroso mas não sejas guloso” e a produção de alimentos saudáveis e do agrado dos alunos.
Assim, demos início ao novo trabalho com a pesquisa de comportamentos a ter
relativamente a higiene alimentar.
O problema levantado:
Porque é que os cozinheiros usam gorro / chapéu na cabeça?
Foram surgindo as respostas e fizemos o seu registo numa folha.
Depois ficou a dúvida: como verificar?
Decidimos ir ao Centro de Dia perguntar à D. Ana Maria, pois é ela que todos os
dias nos faz o almoço. Lá estava toda equipada a preparar mais uma refeição e
ainda teve tempo para responder à nossa pergunta e nos explicar que,
“As cozinheiras usam sempre o chapéu na cabeça para proteger os cabelos e
estes não caírem para a comida.”
Os meninos do Jardim de Infância de Pêro Viseu vão continuar a ser curiosos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU
ATIVIDADE de PESQUISA: Porque é que os cozinheiros usam gorro / chapéu na cabeça?
18-01-2016

ANTES DE PESQUISAR A MINHA HIPÓTESE É:

DURANTE A PESQUISA OBSERVO QUE:

AFONSO

PARA OS PROTEGER!

PARA NÃO DEIXAREM CAIR OS CABELOS PARA O
COMER.

DUARTE

PARA PODER FAZER O JANTAR, PARA PROTEGER
DO FUMO.

PORQUE É PARA PROTEGER A CABEÇA, POR
CAUSA DO FUMO E PARA OS CABELOS NÃO
CAÍREM PARA A SOPA.

POR CAUSA DO FUMO DA LAREIRA.

PARA FAZER A SOPA.

LARA

PARA NÃO SUJAR A CABEÇA.

PARA OS CABELOS NÃO CAÍREM PARA A COMIDA.

ÍRIS

POR CAUSA DAS BATATAS…

PARA OS CABELOS NÃO CAÍREM AQUI PARA A
SOPA.

NOME:

EMANUEL

PARA OS CABELOS NÃO CAÍREM PARA AS
COMIDAS.

MADALENA
PARA A COMIDA NÃO CAIR NA CABEÇA.

PARA NÃO CAÍREM OS CABELOS EM CIMA DO
COMER.

MARTIM

NÃO SEI!

PARA OS CABELOS NÃO CAÍREM NA COMIDA,
NAS BATATAS.

HERNÂNI

É EU.

POR CAUSA DA SOPA. PARA NÃO CAÍREM AS
CABEÇAS (OS CABELOS).

MARIA

TELMA

PARA A PAPA NÃO IR PARA O CÉU E NÃO IR PARA PORQUE É PARA NÃO CAÍREM OS CABELOS PARA
A CABEÇA DELAS.
A PAPA , PARA A COMIDA.

MUITO BOM
AVALIAÇÃO DA
ATIVIDADE
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BOM

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

Visita de Estudo à ETA
No dia 19 de janeiro, pelas 14.30, os alunos da EB e do Jardim de Infância de
Capinha, foram fazer uma visita de estudo.

O meu avô, Dr. Santos Costa

Nesta visita deslocaram-se de autocarro para conhecerem a ETA de Capinha.

O avô vai ficar no nosso coração,

A ETA situa-se ao lado da barragem, que é uma atração turística desta localidade.

Ai isso vai ficar, pois então,

Uma ETA é uma Estação de Tratamento de Água.

Ele quer que nos portemos bem,

Dois senhores explicaram às crianças como é que funciona esta estação.

Para sermos felizes no futuro que aí vem.

Foi muito interessante este passeio, porque as crianças de outra forma não conheceriam uma ETA.
Anaísa, 4º ano – EB Capinha

Pouco depois de falecer, tive como trabalho de casa fazer uma
poesia sobre a minha família e esta foi a quadra que dediquei ao
meu ídolo.
Hoje, já passaram mais de seis anos e no âmbito das comemorações dos 50 anos da nossa escola, pretendo homenagear um dos
seus diretores.
Dr. João Manuel dos Santos Costa, eu simplesmente chamava-o
de avô. Foi uma das melhores pessoas que conheci!
Daquilo que me lembro, caraterizo-o como um homem alegre,
com uma grande paciência, lutador e muito trabalhador. Era
aquele homem que adorava cantar e recordo-me especialmente
de o ouvir cantarolar Zeca Afonso; era aquele homem que no fim
de cada refeição, enquanto eu e a minha irmã dávamos as últimas garfadas, apoiava sempre o cotovelo na minha cadeira, esperando pacientemente pelas netas que gostavam mais de falar
que comer; e foi aquele homem que até já acamado não deixou
o trabalho para trás, acreditando sempre que iria recuperar e
voltar ao seu posto.
Daquilo que ouvi e ouço, não só da minha família mas também
de antigos colegas e alunos dele, o meu avô foi uma pessoa que
estava sempre pronta a ajudar, que não gostava de deixar nada
por resolver e, sem dúvida, uma pessoa que marcou muita gente.
Depois de falecer, principalmente em missas e homenagens, chorei várias vezes a sua morte e várias vezes pensei o quão injusta
a vida é para tirar tão cedo uma pessoa tão bondosa ao mundo.
Hoje, já passaram mais de seis anos e, sobretudo quando canto
ou falo dele, ainda choro a sua ausência e acho a vida injusta.
No entanto, ao recordar e escutar aquilo que ele foi e aquilo que
ele fez, sinto um enorme orgulho no meu ídolo, sabendo que o
seu nome permanecerá na memória de todos os que puderam
trabalhar ou simplesmente conversar com ele.
Espero um dia tornar-me uma pessoa tão boa quanto ele.
Alexandra Costa, 10º CT3
Por lapso estes dois artigos não foram publicados na anterior edição do
Olho Vivo. As nossas desculpas aos alunos e professores envolvidos.

Terrorismo
A palavra Terrorismo é a que mais ouço
falar na televisão. Guerras, explosões, decapitações, tudo o que inclua mortes está
sempre presente no pensamento de um
terrorista.
No sábado de manhã, dia 14, acordei e
ouvi todos os terrores vividos em Paris.
Fiquei chocada com o número de mortes
e de feridos, mas o que mais me espanta
e me dói é a frieza de sentimentos destes
terroristas. Como é que é possível que eles
não pensem que as suas maldades podem ser o fim da nossa existência? O
seu objetivo é destruir vidas, sonhos, carreiras brilhantes?
Para que é que estes rebeldes querem mais territórios se aqueles que já têm
já os destruíram?! Deixarão marcas para o resto da vida a todos aqueles que
sentiram na pele o que é ver um dos filhos morrer à custa deles. Estes pais
ficarão com traumas psicológicos indestrutíveis.
Reflitamos um pouco nas consequências... Por causa destes atos terroristas,
o dia de amanhã irá ser preenchido por fumos, corpos inanimados espalhados por todo o lado. E assim, os brilhantes raios de sol serão substituídos
pelo denso e escuro nevoeiro... Penso que ninguém gostaria de ver tudo aquilo que construiu entregue às trevas e às cinzas.
É urgente sensibilizar e alertar cada pessoa para a atrocidade destes atos
contínuos que não param de causar angústias.
Laura Almeida, 10º CT3
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A situação do mundo em que vivemos, na nossa perspetiva é positiva, pois consideramos que o mundo está a melhorar com o passar do tempo.
Primeiramente, podemos afirmar que a tolerância perante a diferença está a aumentar, porque cada vez mais a diversidade é aceite em países como França,
Estados Unidos e Portugal.
Além disso, a diferença é debatida em conferências sobre os Direitos Humanos,
na educação, promovendo a aceitação da diferença, ou na legislação de certos
países.

Como vai
o Mundo?

Por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo era impensável há algumas décadas, mas neste momento já é legal e até mesmo a adoção por casais
homossexuais foi legalizada recentemente em alguns paises.
Por estas razões, podemos afirmar que estamos num mundo que depende de
Hoje em dia, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, o que é muito
nós melhorar e que o pensamento das pessoas vai evoluindo com o passar do
bom para a sociedade.
tempo, levando a uma maior aceitação da diferença.
As mulheres antigamente não tinham tanta liberdade como tinham os homens,
Carolina Pinto e Inês Salvado
pois elas dedicavam-se mais ao trabalho doméstico e eram mais controladas
pelos pais. Daí nota-se que os homens naquela altura tinham mais direitos que
as mulheres. Por exemplo, as mulheres tinham de ir virgens para o casamento,
Na nossa opinião o mundo, em geral, está a piorar.
enquanto aos homens era dada toda a liberdade nesta matéria. Hoje em dia
Em primeiro lugar, achamos que o uso excessivo da tecnologia tem criado vários existe maior igualdade e as questões da educação sexual já são vistas de forma
problemas, como por exemplo, o isolamento. Os jovens utilizam demasiada tec- mais igual.
nologia e isolam-se do mundo e esta é uma questão cada vez mais preocupante
Antes, as mulheres dedicavam-se mais à vida doméstica, enquanto os homens se
na sociedade.
dedicavam ao trabalho, para sustentar a família, o que hoje em dia não é tão freOutro problema é a poluição, atualmente muitas pessoas não têm consciência quente. Nos dias de hoje, as mulheres trabalham praticamente como os homens
dos seus atos, e apesar de cada vez mais haver campanhas de sensibilização para e até fazem trabalhos mais duros, como a mecânica, transporte de cargas mais
as pessoas terem cuidado e proteger o mundo que é de todos, ficam indiferentes pesadas, trabalham na polícia, etc.
e continuam os atos irresponsáveis, como por exemplo, deitar o lixo para o chão,
Com isto, podemos concluir que as mulheres têm conquistado os seus direitos e
não reciclar.
verifica-se um grande avanço em relação ao passado.
Concluímos que, por vezes, um ato simples pode melhorar o mundo, mas não é
Carolina Isidro nº11
isso que tem prevalecido até agora.
Ana Neves nº2
Eduardo Tomás nº 15
Sara Gonçalves nº 22
A nossa visão do mundo é que existem cada vez mais pessoas sem-abrigo e que
não podem de modo algum ter uma vida normal como todas as outras pessoas,
No que diz respeito à nossa visão acerca do mundo, existem aspetos positivos e com uma casa e comida.
negativos a referir.
Por um lado, o mundo tem vindo a evoluir no que toca a ajuda aos mais pobres,
Antes de mais, queremos realçar o problema dos refugiados. O número de pes- no entanto quando vamos a grandes cidades ainda vemos muitas pessoas na rua,
soas em fuga a entrarem na Europa aumentou de forma brutal nos últimos três a viver do que as instituições lhes dão.
anos, revelando assim as crescentes desigualdades e guerras que assolam o
Por outro lado, existem muitas pessoas que podem ter tudo o que querem, mas
mundo. Mas é também nesta situação que se conhece o espírito solidário dos
não pensam nos outros. Em certos países, como Angola, que é um país que tem
cidadãos.
petróleo, a alimentação, a saúde e as condições de vida das populações continuPor outro lado, temos também o tráfico de seres humanos, um dos negócios am a ser esquecidas e milhares de crianças vivem na rua e procuram comida em
mais lucrativos a nível mundial, que alimenta várias redes, como as de prostitui- lixeiras.
ção, mas também da guerra, neste negócio as rotas existem até mesmo na EuroAssim, sendo a pobreza um estado de miséria que causa sofrimento, também
pa e em países como Portugal, Inglaterra, França, Espanha e Holanda. Contudo,
impede as pessoas de progredirem e de, consequentemente, poderem ter uma
as organizações que as combatem são cada vez mais.
vida com dignidade.
Concluindo, todos os seres humanos têm os mesmos direitos, contudo tal nem
Carina Fonseca nº9
sempre se verifica.
Patrícia Soares nº21
Inês Fernandes nº17
(Português TAS 15)
Luísa Araújo nº20

A Rapariga Dinamarquesa
venientes, nenhuma é desenvolvida de
forma consistente. Por exemplo, a única
razão para Einar querer mudar de sexo
limita-se à vontade de vestir roupas femininas e ao desejo do físico feminino.
Para além disso, não há nenhuma indicação das motivações interiores que
o levam a tomar a decisão. A pobreza
Eddie Redmayne conseguiu, eficazmendestas personagens não prende o espete, dar vida a esta difícil personagem
tador, tornando-o desinteressado.
(a primeira pessoa que se submeteu a
uma intervenção cirúrgica para mudar Para além de personagens pobres, o dide sexo). Também Alicia Vikander, no álogo torna-se aborrecido pelo dramapapel de Gerda Wegener, teve um bom tismo exagerado. Também a técnica de
desempenho neste filme. Ambos os filmagem se torna um aspeto negativo
atores estão nomeados para um Oscar. quando uma grande parte das imagens
é perfeita e repetidamente simétrica.
A grande falha deste filme reside no
Não existem ângulos variados, o que
guião. De todas as personagens interA Rapariga Dinamarquesa, realizado
por Tom Hooper, possuía os atores e a
história necessários para ser perfeito.
O filme acerca da vida do pintor dinamarquês Einar Wegener, mais tarde, Lili
Elbe, saiu nos cinemas portugueses no
dia 31 de dezembro.
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torna os cenários menos dinâmicos. A
música de fundo, excessivamente presente, parece querer conduzir as emoções do espetador.
O que podia ser uma história tocante
acerca de um tema atual e pouco explorado no cinema, tornou-se num filme
aborrecido com personagens fracas. O
realizador focou-se apenas nos cenários, no guarda roupa e na maquilhagem dos atores, enquanto o aspeto psicológico das personagens, sem dúvida
o mais importante, foi completamente
esquecido, tornando este filme numa
deceção.
Pedro Soares Nº22 10ºLH

A minha personalidade e a minha singularidade são duas importantes características que fazem de mim quem eu sou. Por isso, não posso dizer que sou como
qualquer outro adolescente, já que há coisas que fazem de mim um individuo
único.
Estar em baixo ou deprimido acontece-nos a todos. Quando atravesso estes momentos na vida, é também quando fico mais vulnerável. Acontecendo algo que
magoe os meus sentimentos ou me deixe revoltado tem sempre como resultado
a tristeza. E esta não é passageira. Sou capaz de andar dias a remoer no mesmo
assunto. Deixo as minhas emoções tomarem conta de mim e fico calado, choro
e afasto-me das pessoas. Acontece muito as pessoas falarem da maneira como
me visto, o que visto, como falo, o que falo, o que como, quanto como, o que
vejo na televisão, quem são os meus amigos… Falam de tudo menos das minhas
qualidades. Há quem julgue sem saber, critique sem conhecer.
Eu tenho uma determinada personalidade e, se alguém gosta da minha maneira
de ser, adoraria tê-lo ao meu lado. Não sou difícil de agradar e não sou muito
introvertido, por consequência não descarto ninguém sem antes conhecer. Não
o faço e não gosto que mo façam pela simples razão de não ser uma pessoa que
julgue baseando-se apenas nas primeiras impressões. Acredito piamente que
todos temos direito às nossas opiniões e a não sermos todos iguais. Essas diferenças devem ser expressas livremente, sem medo de represálias por parte da
sociedade.
Resumindo, considero-me uma pessoa que está sempre disposta a fazer um quilómetro extra por um verdadeiro amigo. Alguém que acredita nos valores que
defende e nos objetivos a que se propõe e que não mudaria nada em si. Com as
minhas metas delineadas, a minha confiança em mim mesmo e a ajuda daqueles
à minha volta, serei capaz de continuar a ser a pessoa que sou hoje.
José Carvalhais Lopes, nº14, 12ºCT1
Sou uma pessoa. Disto eu tenho a certeza. O resto é um grande mistério. E eu
gosto.
Gosto de ser. Ser estranha, ser simpática, ser um pouco parva, ser divertida,
ser verdadeira, ser direta, ser feliz, ser… No fundo, não tenho a certeza se sou
alguma coisa destas, mas, independentemente disso, quero melhorar. Fazer as
pessoas rir, ajudar quem chora, fazer um favor a um amigo, sonhar, ajudar a
construir, saber aproveitar a destruição, conseguir acabar com o silêncio estranho e saber aprecia-lo.

Quem
Sou Eu?
Era uma vez (começa-se por era uma vez as histórias de princesas, e esta é só
mais uma) eu. Um eu que não é mais que uma poesia mal escrita, uma compilação
de textos inacabados, um conjunto de noites mal dormidas, um caos tranquilo
e, também, um frasco de incerteza certa. E o que fazer quando nos vamos afundando em incertezas? Remamos contra a maré até descodificar a nossa história.
Primeiro, não sei tudo o que sou. Dentro de mim carrego o muito que vivi e o
pouco que conheço. E às vezes tenho a sensação de que não cabo mais aqui dentro, por isso levo para fora todos os meus eus e posso ser várias, acabando por
voltar sempre a mim mesma. Caminho sempre nas linhas explicitamente tortas.
Tenho queda para o que não é direito e comum. Posso ser uma explosão de cores garridas e, após um suspiro, transformar o meu mundo num cinza calmo e
melancólico. Porque o meu mundo é assim mesmo, igual ao de toda a gente: ambíguo e irremediavelmente inconstante. Talvez o problema de não me conseguir
definir é pensar demais. Prova disso é o facto de invariavelmente gostar de avaliar tudo ao pormenor, o maior número de prós e contras em cada decisão que
tenho de tomar. E porquê? Porque ser feita de carne implica ter medos. Medo da
desilusão e que a vida acabe sem que nada daquilo que estava escrito nos livros
que tanto li e nos filmes que tanto vi contivesse um segundo de realidade.
Segundo, há tanto para dizer que não são trezentas palavras que me irão qualificar. Eu tenho preguiça de quem não comete erros. Tenho um profundo desinteresse de quem prefere o morno. Eu gosto do risco. Dos que arriscam. Tenho uma
admiração secreta por quem segue o coração. Eu acredito nas pessoas livres, nos
gestos de bondade e na coragem de falar a verdade doa a quem doer. Se pudesse
pescava o sol todos os dias para que houvesse sempre calor na rua. Se pudesse
reduzia os defeitos que não são poucos. Por mais que eu viva, não sei engolir
palavras duras. Descobri que a minha pele não aceita esse tipo de coisas. E por
mais que eu seja forte, não sou forte o suficiente para abraçar um mundo sujo.
Gosto de gente clara. Sinto as pessoas, de longe, e o problema é que tenho sempre razão apesar de haver quem diga que isso não é verdade. Exemplo disso, é
que eu explodia e falava frases imensas sem pausas para respirar quando tudo
doía. Eu gritava, chorava e fazia da terra o inferno. Depois, tirava os sapatos,
encostava a cabeça no sofá e ficava em silêncio por uma semana. E as palavras
duras ficavam moles outra vez.

Depois eu sou assim. Tenho um milhão de defeitos, um trilião de manias e uns
quantos feitios estranhos. Tiro as pessoas do sério. Chateio quem quer paz. Sou
passiva quando não querem que o seja. Sou viciada em pessoas, mas adoro a
solidão. Sou aquela pessoa que desaparece e aparece com a frequência do tiqueA Joana é assim. Um pouco mais que isso ou não. Mas irá continuar a perguntar
-taque de um relógio. Viro o mundo do avesso como uma montanha-russa ima toda a hora porque é que é assim. As respostas possíveis talvez sejam: porque
parável. Sou como amargo sabor de uma laranja por amadurar. Como um afiado
metade dela é o que grita, mas a outra metade é silêncio. Porque metade dela é
zumbido preso e constante na tua orelha.
partida, mas a outra metade é saudade. Porque metade dela é o que ouve, mas
Mesmo com todas estas tentativas para definir quem sou, não sei o que te dizer. a outra metade é o que cala. Porque metade dala é o que eu pensa, mas a outra
Talvez, na verdade, não queira saber quem sou ou quem vou ser. O melhor é metade é um vulcão. Porque metade dela é amor e a outra metade também.
continuar um mistério. Sem solução. Dar o meu melhor hoje, melhorar amanhã.
Joana Gonçalves, nº11, 12º CTAV
Continuar a ser e apreciar quem sou.
Alexandra Agostinho, 12 CTAV

Eu sou ninguém. Eu não passo de um minúsculo grão de areia, quer na praia do
presente, quer no infinito deserto ao qual chamamos História. Não obstante, o
Num dia frio de inverno, mais precisamente ao meio dia do dia 8 de dezembro leitor achará que qualquer ser humano dotado de consciência é alguém. A esse
de 1998, nasceu uma criança curiosa e apressada por conhecer este mundo. A pensamento, eu, ninguém, acho deveras cómico e imensamente ingénuo. Saliensua energia e vontade de viver estavam presentes desde o seu primeiro minuto to, uma vez mais, que eu não sou nada, nem ninguém.
de vida e assim se manteve ao longo destes 17 anos.
Em vez de pensar “quem sou eu”, deveríamos meditar, primeiramente, em “o que
Desde muito cedo, esta criança manifestou um grande e forte interesse por tudo sou”. Através da introspetiva resultará o seguinte: eu, nada mais sou que uma
o que a rodeava, tanto queria ser piloto pegando num carrinho de brincar, como peça, um ser arrogante, que peca, nem que seja em respirar. O universo tem mais
desejava-se a jogar basquetebol perante milhares de pessoas.
de quinze mil milhões de anos e eu viverei menos de cem. Ou seja, qualquer ação
À medida que foi crescendo, tornou-se uma pessoa com gostos bastante diver- que eu faça não passa de mais um bocejo insignificante na vida de um homem,
sos e uma vontade enorme de aprender cada vez mais acerca de tudo o que via, incapaz de morrer e vivo desde o inicio dos tempos. Em suma sou totalmente
ouvia e sentia. O seu gosto e atrevimento pelo desconhecido levou-o muitas ve- obsoleto.
zes a cometer erros e pequenos acidentes, como, por exemplo, partir a cabeça. “Alguém”. Alguém é para nós humanos qualquer ser da nossa desprezível espéAtualmente, e com o amadurecimento psicológico, tem vindo a concentrar a sua cie. Alguém é qualquer um, desde o mais vil dos violadores ou assassinos até ao
atenção em objetivos mais concretos e reais, tais como obter uma boa média mais nobre e iluminado dos Homens. Porém, a premissa anterior está intrinsepara poder ingressar no curso e faculdade que deseja.
camente errada, pois um monstro não é alguém. Um ser que se mascara de ser
Do ponto de vista físico e comportamental, a sua atividade motora não diminuiu.
Bem pelo contrário, foi integrando um amplo leque de atividades que contribuíram para a sua felicidade. A prática do desporto foi aquela que se manteve com
assiduidade até hoje, desde a equitação, a natação, o ténis, o ciclismo e principalmente o basquetebol.

humano e comete a maior atrocidade contra a sua espécie e, posteriormente, se
autodonomina de Humano é simplesmente um insulto ao Homem. Pior do que
um assassino é aquele que se assassina a si mesmo. É aquele que rebenta a sua
bolha, pois descobre que não passa de pó, tal como aquele que os humanos limpam ao domingo.

Como se verifica, o espírito curioso e o físico dinâmico são dois traços característicos deste jovem que o acompanharam desde sempre, o que permitiram o
desenvolvimento saudável e pleno da sua mente e do seu corpo. “Mente sã em
corpo são”. Assim sou eu!

Em resumo, algo que tem a uma ínfima duração e é altamente murado, condicionado e sem qualquer intelecto, nada mais pode aspirar a poeira. Algo obsoleto,
desprezível e altamente substituível é apenas nada. Um nada pequeno e insignificante. Quem sou eu? Nada.

João Henrique Nogueira Pacheco; Nº11; 12ºCT1

12º CT1
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Data

Medalha de Ouro da Cidade do Fundão

Hora

Local

Higiene Corporal

14:50

JI e
Escolas
1º ciclo

PES e UCC do Fundão - Enf.ª Adélia

Alunos do pré-escolar e 1º ciclo

2

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

9.30
16.30

Telhado

DCSH Ana Brioso

10º LH

3

Internet segura

10.50
11.45

Sala 21

GNR - Escola Segura e Clube de Proteção Civil

Alunos secundário

3

Sessão apresentação Khan Academy

17:00

Sala 21/
Anfitea- Khan Academy
tro

3

Teatro- Frei Luís de Sousa

5

Desfile de Carnaval

8 a 10

Ass. Aep. Museu de Etnologia e INE

10 e 11

Assembleia República, Supremo Tribunal Justiça, Procuradoria Geral da República, Instituto Nacional Estatística, Museu Etnologia

12

Visita de estudo Geoparque NaturTejo

17

Provas Traduzir 2016.

17

“Consequências físicas, psicológicas e sociais da maternidade e paternidade da gravidez, na adolescência e do
aborto”

18

24

Centro Ciência Viva Estremoz

22 a 24

06.00
21.00

Lisboa

AEF

8.20h
9.50h

Visita do escritor João Manuel Ribeiro

Sala 21

Alunos 11º e 12º ano de espanhol e
artes

Grupo 430

Turmas: APS15, TSJ15, 12º CSE, 12º LH

Ed. Física e Física e Química

11º CT 1

Grupos 330 e 350 e UCP

Alunos 11º e 12º anos

PES e Hosp. Cova da Beira – Serviço de
obstetrícia. Enfermeiras Rosa Moreira e
Helena Melo

PTAS 15+ PAV15 + 12º LH - 60 alunos

PES e UCC Fundão - Enf.ª Eugénia Lindeza
Salas de
aula

9ºE
9ºA
9ºD

PES e UCC Fundão - Enf.ª Eugénia Linde9ºC
za

11.45h
13.15h

9ºB
Dep. CSH

10º Ano

Grécia

Erasmus

Diretor, João Teodósio e 3 alunos

8:20
9:50

Sala 21

PES e Hospital Cova da Beira – Serviço
de obstetrícia. Enfermeiras Rosa Moreira e Helena Melo

11º CSEAV + 10º CTAV -51 alunos

07:00
21:00

Estremoz

Prof. de Física e Química – 9º ano

Alunos 9º ano Ciências e FQ

Biblioteca

Direção /CMF

Alunos pré, 1º e 2º ciclo.

EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA “DRAPERIES”
JOÃO CASTRO SILVA

EXPOSIÇÃO DE DESENHO “EM RELAÇÃO À LINHA...”
MARIA LINO

Está patente no Casino Fundanense, no Fundão, a exposição
de desenho "Em relação à Linha".

Está patente no Cine-Teatro do Fundão a exposição de escultura “Draperies”, de
João Castro Silva. “Draperies” é uma instalação de 39 relevos, em frente e verso,
realizados pelo método de talhe direto em madeira de cryptomeria japónica e
estará patente no Cine-Teatro Gardunha, até dia 28 de fevereiro, de sexta-feira a
domingo, entre as 14.00h e as 18.00h. Será ainda possível visitar esta exposição
de terça-feira a domingo, às 16.00h, com marcação prévia. Em escultura, “draperie” é todo o tipo de indumentárias ou tecidos que representem conjuntos de
pregas.
João Castro Silva nasceu em Lisboa, em 1966, tendo-se licenciado em Escultura
na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Frequentou ainda o Curso
“Bronze Casting” Royal College of Art– Londres, tirou o mestrado em História da
Arte, na Universidade Lusíada de Lisboa e o doutoramento em Escultura, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. É hoje em dia coordenador da
Licenciatura de Escultura na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.
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Alunos 11 º Ano

10.05h
11.35h

Erasmus + Projeto We Can do It Together
“Consequências físicas, psicológicas e sociais da maternidade e paternidade da gravidez, na adolescência e do
aborto”

Prof.de Matemática, Física, Química e
Biologia, 1º ciclo e bibliotecários

APS 15

Visita de estudo a Évora

24

Destinatários

Docentes do JI/EB Capinha e assistentes
Comunidade Educativa
operacionais
Grupos 350 e 600

11.45h
13.15h
Violência no namoro

21a 27

Capinha

10.00h
11.45h

17

19

Manhã

Visita de estudo Ávila, Segóvia e Madrid

10 e 11

Promotores

Grupo 300

8:20
9:50

Todas as segundas feiras

Evento / atividade

upamento
Agr
de

AGENDA

as do Fundão
c ol
Es

A exposição de desenho “Em relação à Linha...” surge no âmbito
do projeto Tutorias, que nasceu
da vontade de conciliar artistas
emergentes e artistas consagrados, aprendendo uns com os
outros. No Casino Fundanense
estarão expostos, até dia 28 de
fevereiro, alguns desenhos de
Maria Lino, selecionados por Flávio Delgado. Maria Lino nasceu
em 1944, em Feital, no concelho
de Trancoso, tendo frequentado
o Curso Geral de Escultura da
Escola Superior de Belas Artes
(ESBA) do Porto, o Curso Geral de
Escultura da ESBA de Lisboa e a
ESBA de Hamburgo, tendo realizado dezenas de exposições por
todo o mundo.

SECÇÃO DESPORTIVA
ATIVIDADE DESPORTO ESCOLAR
Está a chegar o Corta Mato DISTRITAL. decorridos (1/1) entra em competição
já esta 4ªfeira (20-1-16) em “casa” conÉ já no dia 28 de Janeiro…
tra a ESCMelo (Covilhã) num jogo que
No parque da cidade de Castelo Branco,
se prevê equilibrado. Aparece a apoiar!
irá decorrer a prova de CORTA MATO
- FINAL DISTRITAL, nos diversos esca- No basquetebol masculino, apesar da
derrota por 6 pontos na ESCMelo (Covilões.
lhã) a equipa demonstrou indicadores
(Em caso de impossibilidade de partibastantes positivos. Este Campeonacipação, deverá falar com o Coordenato adivinha-se equilibrado, o campeão
dor Desporto Escolar -Profº Miranda, o
será a equipa com melhor controlo
mais breve possível).
emocional e, melhor gestão dos momentos de jogo.

Competição escolar…
O núcleo de Badmínton já realizou a 2ª
concentração e, o desempenho desportivo foi bastante positivo denotando-se
uma evolução técnico-táctica dos atletas.
O basquetebol feminino com 2 jogos

mais precisas, serão publicadas na próxima edição e pág. da escola). PARABÉNS EQUIPA!!!
Ainda este mês, entram em competição
os núcleos de multiactividades (Castelo
Branco) e futsal masculino (Idanha-à-Nova). Boa sorte!!

Atividades Educação Física

Estão a chegar os MEGAS (sprint, Kilometro e Salto)…É já em Fevereiro…Está
Ainda na Covilhã, decorreu a 1ª conatento…
centração de Natação onde a ESF se representou com cerca de 30 nadadores. (verificar o quadro expositor junto ao
Os professores destacaram a excelente Gabinete Ed Física e informem-se com
participação e empenho de todo o gru- Prof de Ed Física)
po nas provas; presentes em todos os
Saudações Desportivas
escalões e estilos. Tendo inclusivamenAté à próxima edição
te conquistado pódios (informações

O próximo Olho Vivo sairá
no princípio de março de
2016.
Os artigos devem ser enviados até ao dia
19 de fevereiro de 2016.
Agradecemos que enviem
as imagens - fotografias,
gráficos, desenhos, logótipos, etc. - em ficheiros
separados.
O endereço eletrónico de
serviço é:
olhovivo@esfundao.pt.
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CONCURSO DE LEITURA – 10ª edição
No passado dia 14 de dezembro, pelas
14:30 horas, decorreu no Agrupamento
de Escolas do Fundão a primeira eliminatória da primeira fase do Concurso
Nacional de Leitura. Este concurso contou com a participação de 47 alunos no
total, do 3º ciclo do ensino básico e do
ensino secundário. Os alunos a concurso submeteram-se a uma prova escrita
sobre as obras que leram. Para conseguirem responder corretamente a esta
a prova, os alunos do 3º ciclo leram a
obra Robinson Crusoé, de Daniel Defoe. Já os alunos do ensino secundário
leram a obra O teu rosto será o último,
de João Ricardo Pedro. Nesta fase, foram selecionados doze alunos, neste
caso, apenas alunas. Do ensino secundário foram apuradas as alunas Daniela Morgadinho (12º CSE), Fátima Soares
(11º CT1), Inês Pereira (11º CT2), Laura
Marques (11º CT2), Margarida Salvado
(12º CT2) e a Rita Belchior (10º CT1).
Do 3º ciclo do ensino básico, as alunas
apuradas para a segunda eliminatória
foram Ana Margarida Rodrigues (8º
A), Catarina Mendes (9ºA), Constança
Lopes (7ºA), Inês Almeida (9ºD), Laura
Lourenço (8ºA) e Maria Chorão (7ºA).

avaliar a prestação das nossas concorrentes, tivemos a colaboração de um
júri, composto por cinco elementos: a
coordenadora da Biblioteca Eugénio de
Andrade, Dr.ª Dina Matos, o coordenador da biblioteca escolar da secundária,
Dr. José Pina, o presidente do Conselho
Geral, Dr. Paulo Duarte, a coordenadora de projetos da escola, Dr.ª Maria
João Baptista e ainda a professora do
Departamento de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior, Dr.ª Graça
Sardinha.

A seleção das concorrentes a passar à
fase seguinte foi, com certeza, difícil
por parte do júri, pois todas as alunas
que concorreram fizeram o seu melhor
e demonstraram conhecimento das
obras e revelaram competências de oralidade e criatividade. Das doze alunas a
concurso, seis passaram à fase seguinte, que se realizará a nível distrital, a
decorrer numa localidade e data ainda
não definidas. Assim, para representar
o nosso Agrupamento a nível distrital,
no 3º ciclo, teremos a Catarina Mendes
(9ºA), a Maria Chorão (7ºA) e a Inês Almeida (9ºD); no ensino secundário, a
Fátima Soares (11ºCT1), a Laura MarNo dia 14 de janeiro de 2016, pelas ques (10ºCT2) e a Daniela Morgadinho
20 horas, na Biblioteca da Escola Se- (12º CSE).
cundária do Agrupamento de Escolas
Não podemos deixar de salientar que
do Fundão, decorreu a segunda elimieste concurso já é acolhido pela nossa
natória da primeira fase, que é feita a
escola há 10 anos, o que significa que
nível de escola, da décima edição do
o Agrupamento de Escolas do Fundão
Concurso Nacional de Leitura. Nesta
acompanha e mantém esta atividade
partilha de leitura contamos com a predesde que a mesma surgiu no âmbito
sença do diretor e da subdiretora do
do Plano Nacional de Leitura. Este connosso agrupamento, a coordenadora
curso visa promover a leitura, como
do departamento de línguas, os pais/
um hábito saudável, permitindo aos
encarregados de educação dos alunos
nossos alunos passarem da fase de leiconcorrentes, professores e alunos que
tor comum para um leitor do mundo.
quiseram apoiar os colegas.
A todos os alunos que participaram
Nesta segunda eliminatória, estiveram
nesta “festa da leitura”, os nossos papresentes as doze alunas apuradas na
rabéns.
primeira, anteriormente referida. Esta
eliminatória constou de cinco provas.
Apesar das várias provas e questões
O núcleo de estágio de português
obedecerem à mesma estrutura para
as alunas dos dois ciclos de ensino, Emanuela Barata e Andreia Valezim
estas distinguiam-se pelo facto de se
centrarem em diferentes obras. Para

Sinto saudades mas disso tu não sabias

E aquilo que eu não vivo hoje relembro em fotografia

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL
1 9 de janeiro a 6 de março de 2 0 1 6

Amigos e colaboradores

agrupamento de escolas do fundão

O Agrupamento de Escolas do Fundão volta a promover o concurso de fotografia
digital em 2016!
Procura assim valorizar a fotografia enquanto forma de expressão plástica multifacetada
e estimular a criatividade dos que se dedicam a captar imagens e conAmigos e colaboradores
tribuir para a valorização das artes visuais com a sua partilha.
de fotografia
emà
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mas
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participação, toda a comunidade educativa, parceiros e amigos do agrupamento,
pois
conta
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de todos
os que,
sensibilizados
a riqueza
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artes visuais com a sua partilha.
Sinto saudadesmasEnvia
disso
não
sabias, para
concurso
de fotografia digital, convida à
os tu
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o e-mail,
participação, toda a comunidade
educativa,
parceiros
e
amigos
do agrupamento, pois conta
concursodefotografia2016@esfundao.pt
receber as fotografias de todos os que, sensibilizados para a riqueza patrimonial e humana,
até dia 6 de março de 2016, seguindo as indicações do regulamento, para nós os divulgarmos.
sentem a necessidade de a preservar para memória futura.
Enviem os teus trabalhos para o e-mail, concursodefotografia2016@esfundao.pt
até dia 6 de março de 2016, seguindo as indicações do regulamento, para nós os divulgarmos.

Pela organização do concurso de fotografia digital

Sinto saudadesmas disso tu não sabias

Beatriz Lindeza / Miguel Mingote / Departamento de Expressões - A.e.f.

REGULAMENTO

_________________________________________

Organização
O concurso de fotografia digital, Sinto saudades mas disso tu não sabias, é promovido pelo agrupamento de escolas do fundão, organizado por Beatriz Lindeza, Miguel Mingote, alunos do ensino secundário do 10º ct1 e 11º ct3 e pelo
Departamento de Expressões. Jurados
Nomeados pela organização, os três elementos do júri, um aluno, um professor e
um convidado da área da imagem (fotógrafo), analisarão os trabalhos recebidos,
selecionarão as fotografias para integrar o concurso, num máximo de cem e nomearão os trabalhos a premiar e distinguir com menção honrosa.
Regulamento
• O tema, para além da motivação da música de Young – A Carta, é livre e as
fotografias poderão ser apresentadas a cores ou a preto e branco.
• Todas as fotografias serão originais. Não poderão concorrer fotomontagens
ou fotografias manipuladas digitalmente.
• Cada participante pode apresentar o máximo de 2 trabalhos mas não pode
ser premiado mais que uma vez.
• As fotografias, a imprimir pelo agrupamento em formato A4, só serão aceites
quando apresentadas em formato A4, JPG, com título e enviadas, conjuntamente com a ficha de inscrição devidamente preenchida, para, concursodefotografia2016@esfundao.pt.
• Os trabalhos a concurso serão apresentados no edifício sede do agrupamento.
• Os trabalhos premiados serão divulgados no agrupamento, jornal olho-vivo,
programa dias de rádio e página do agrupamento e os vencedores informados do resultado do concurso, por estas vias e por e-mail.
• Os concorrentes, autores das três fotografias premiadas e das distinguidas
com menções honrosas, cederão os seus trabalhos ao agrupamento de forma
a integrar o seu acervo fotográfico.
• Cada candidato fica aceite a concurso com a confirmação da inscrição pela
organização (Beatriz Lindeza, Miguel Mingote e pelo Departamento de Expressões) que atribuirá um número de participação após receção das fotos e
ficha de inscrição.
Prémios
Serão atribuídos três prémios e poderão ser distinguidos três trabalhos com
menções honrosas, a quem serão entregues diplomas.
Calendário
Entrega de trabalhos e inscrições....................19 de janeiro a 6
Organização dos trabalhos .......................................................... 6
Exposição dos trabalhos na escola .................................... 7 a 21
Apreciação e classificação júri.................................................. 14
Divulgação dos resultados e entrega dos prémios................ 16

20 - janeiro de 2016
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