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Agrupamento de Escolas do Fundão – A tua Escola

O presente ano letivo está na sua reta
final, tempo de todas as decisões. Para
muitos, apenas o fim de mais um ano
letivo, para alguns o início de uma nova
etapa académica ou profissional. Até lá,
há ainda um período de trabalho e ansiedade, a avaliação final e os exames.
Ao longo do ano, o nosso agrupamento
proporcionou aos seus alunos as ferramentas necessárias para que o sucesso
seja sempre o ponto de chegada, permitindo-lhe a construção de um percurso que será de todos e de cada um.
Este ano letivo assinalam-se algumas
datas importantes. Os 50 anos da Escola Industrial, atual Agrupamento de
Escolas do Fundão, os 40 anos do poder autárquico, 42 anos do início da escola democrática. Consideramos serem
acontecimentos de grande relevância
social e de exercício de uma cidadania
democrática e participativa. A escola que temos hoje é alicerçada nestes
princípios, uma escola inclusiva, onde
os alunos podem optar por percursos
diferenciados com igualdade de oportunidades.
Este resultado não acontece por acaso,

é fruto de um trabalho conjunto e dedi- turação da rede de ofertas educativas
cado de todos.
de uma região. É também um momento
onde o diálogo entre os parceiros eduÉ um momento de particular imporcativos se deve promover no sentido
tância: a última etapa do ano letivo
de se encontrarem novos equilíbrios e
2015/16 e a preparação do próximo
soluções.
2016/17.
Como é do conhecimento geral, este
Neste sentido, é fundamental que os
ano ocorreram algumas alterações, nopais, Encarregados de Educação e alumeadamente o fim das provas finais
nos pensem antecipadamente na escodo 4º e 6º anos e a implementação das
lha dos percursos formativos a seguir.
provas de aferição no 2º, 5º e 8º anos.
A escola, por seu lado, irá continuar a
Outra das novidades foi a descontiproporcionar uma oferta o mais alarganuidade dos cursos vocacionais e o reda possível.
gresso do CEF, embora sem qualquer
No passado dia 15 de abril, realizou-se orientação nova relativamente ao seu
em Coimbra nas instalações da DGEs- funcionamento.
tE, a habitual reunião de rede, como
O nosso agrupamento viu aprovadas as
é conhecida. Na realidade, é uma reusuas propostas de rede escolar:
nião onde estão presentes as escolas
de determinada região, com o intuito Manter a funcionar todas as escolas do
de apresentar a sua proposta de cursos primeiro ciclo e Jardins de Infância pere turmas a abrir no próximo ano letivo. tencentes ao agrupamento.
Nesta reunião, além do Agrupamento
de escolas do Fundão, estiveram também as escolas de outros concelhos,
nomeadamente: Fornos de Algodres,
Celorico da Beira, Gouveia, Seia, Manteigas, Belmonte, Covilhã e Fundão. Estas
reuniões têm como objetivo organizar
a rede escolar para o ano seguinte, neste caso para o ano 2016/2017, no sentido de promover o desenvolvimento de
práticas de articulação e coordenação
para melhorar a organização e estru-

No 2º e 3º ciclo continuamos com o
ensino artístico de música. No 3º ciclo
oferece-se o curso CEF tipo 3, Curso de
Educação e Formação com a duração de
um ano, conferindo o 9.º ano de escolaridade e uma qualificação profissional
de nível 2. Destina-se a alunos com idade igual ou superior a 15 anos em risco
de abandono, com aproveitamento no
8.º ano de escolaridade, ou com frequência, sem aproveitamento, do 9.º ano
de escolaridade.

No ensino secundário regular, a oferta
educativa garantiu 5 turmas e os cursos de Artes Visuais, Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas e Línguas e Humanidades.
No ensino profissional, a oferta educativa distribui-se por 6 cursos para o
10º ano, Técnico de Apoio Psicossocial,
Técnico de Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos, Técnico de Serviços Jurídicos, Técnico de Eletrónica
Automação e Computadores, Técnico
de Análise Laboratorial, Técnico de Design (Interiores e Exteriores) e a continuidade dos cursos existentes.
A formação para adultos é outra das
ofertas formativas disponível no Agrupamento de Escolas do Fundão, funcionará o CQEP e serão oferecidos os cursos EFA, primeiro, segundo e terceiro
ciclos e o ensino secundário tipo C.
O CQEP destina-se a alunos com idade
superior a 18 anos, que não concluíram
o ensino obrigatório.
O nosso Agrupamento tem desenvolvido uma cultura que privilegia a diversidade através de uma atitude democrática e de proximidade, onde todos têm
o seu espaço. Uma escola inclusiva é
isso mesmo, procura responder às necessidades de todos os alunos.
Armando Ferreira Anacleto, Diretor

Editorial
Há pouco tempo, foi assinalado na
escola o 25 de abril com algumas exposições e, sempre associado a esta
data, está o valor da liberdade. Durante
anos já sabia que, neste dia, em minha
casa, se recordavam os tempos passados, como era a vida nesse tempo, as
dificuldades, os medos, a revolta, mas
acima de tudo a capacidade de tudo
superar com base numa imensa crença no futuro. Recordo que a minha avó
não podia ouvir falar das perseguições
porque havia sido vítima delas e lhe tinham custado a vida do marido, mas
recordo também que lutou desesperadamente para dar um futuro aos três
filhos com que ficou. Acima de tudo ela
ensinou a todos, ou não fosse ela uma
matriarca por excelência, que não havia
futuro sem liberdade e não havia liberdade sem educação.
Eça de Queirós, n’ Os Maias, punha na
boca de um personagem que se deve
ser “honrado por amor da honra” e
também eu creio que devemos ser livres por amor da liberdade.
Um dos alicerces da liberdade é o conhecimento. Na liberdade reside a
nossa capacidade de escolha, mas só
podemos ser verdadeiramente livres
quando estamos devidamente esclarecidos quanto às opções existentes.
Optarmos por lermos Eça apenas por

2 - maio de 2016

desconhecermos outros escritores não
é liberdade, escolhermos ler Eça quando podemos ler Soeiro Pereira Gomes,
Maria Teresa Horta, José Saramago ou
Natália Correia (entre muitos outros e
outras) é sermos livres.

rece garantida é, se calhar, por a tomarmos como tal, dado que alguns de nós
já nasceram ou cresceram no tempo
dela.

também uma verdade inquestionável,
pois dela faz parte o nosso respeito pelos outros e também por nós mesmos e
o nosso crescimento.

Quando se assinalou o Dia da Mulher,
como sempre, resmunguei e disse,
como sempre digo, que todos os dias
do ano são para mim dias da Mulher – é
que também eu já cresci no tempo da liberdade. Nunca me foi negado o direito
de voto, nunca me foi negado o direito
a um posto de trabalho por ser mulher,
nunca fui menos remunerada por ser
mulher. Também eu, por vezes, tomo
os meus direitos como garantidos, até
que me lembro de ver notícias e de repente sou assaltada pelas imagens de
quem não tem os mesmos direitos.

A educação é importante e cara mas,
como afirma Derek Bok “Se você acha
que a educação é cara, experimente a
ignorância.”.

Quando há uns tempos atrás, perguntei
aos meus alunos se tinham sugestões
para o tema do meu próximo editorial,
uma aluna sugeriu-me que falasse sobre o futuro. Vim para casa a pensar
naquilo e cheguei à conclusão que não
podia falar sobre o futuro porque não
me pertence, aliás, ele já pertence mais
aos meus alunos do que a mim. (Pertence-lhes tudo muito mais, pertence-lhes
uma boa parte do meu tempo, do meu
trabalho e dedicação e confesso que,
em alguns momentos, algum do meu
O ponto 2 do 13º artigo da nossa Conscarinho também.)
tituição diz que “Ninguém pode ser
Para que os nossos alunos possam tri- privilegiado, beneficiado, prejudicado,
lhar o caminho da liberdade é impor- privado de qualquer direito ou isento
tante que saibam que a educação tem de qualquer dever em razão de ascenum papel fundamental, pois querer sa- dência, sexo, raça, língua, território de
ber é uma importante ferramenta para origem, religião, convicções políticas
o futuro deles. Sabermos o que quere- ou ideológicas, instrução, situação ecomos é por vezes algo difícil, mas saber- nómica, condição social ou orientação
mos o que não queremos pode ajudar- sexual.”, mas, se olharmos bem para
-nos a decidir. Sabermos o que é não ter nós e para o lado, quantas vezes não
liberdade, talvez nos ajude a valorizar reconhecemos aos outros o que reivinum pouco mais a que temos e a lutar- dicamos para nós?
mos por ela.
A liberdade constrói-se (sim, é já um
Se essa liberdade tantas vezes nos pa- lugar-comum esta expressão), mas é

O assinalar do dia da Mulher repete-se
todos os anos, sim repete, mas até que
nenhuma mulher seja discriminada, eu
apenas resmungarei e jamais me oporei ao assinalar de tal dia.
Num tempo em que ouvimos pessoas
a dizer que vão construir muros que
num outro continente tantos lutaram
para deitar abaixo, num tempo em que
se mata por questões religiosas, num
tempo em que se mata por menos que
um punhado de euros, talvez seja o
tempo de deixarmos de nos acomodar
aos direitos e passarmos a exercer os
nossos deveres de evolução. Mesmo
sendo cadáveres adiados, mais não seremos que bestas sadias se nada fizermos para que todos os seres humanos
possam prosseguir a sua senda de felicidade.
Nota: (Estou certa que Pessoa me perdoará
a apropriação indevida das suas palavras…)

Leonor Lopes

O espírito de ir mais além que sempre caraterizou e
destacou o trabalho pioneiro da nossa Escola!
José Pina, professor bibliotecário
A edição de 21 de fevereiro de 2016 do Di- ciativa que teve origem na Bélgica em coário de Notícias destacava o funcionamento laboração com a European Schoolnet e que
de uma sala de aula do futuro na Escola adota como metodologia a pesquisa de inSecundária D. Manuel Martins, em Setúbal, formação e apresentação de trabalhos em
e afirmava ser esta uma aposta do governo. várias áreas, a partir de perguntas iniciais, e
em que o papel central pertence aos alunos.
Naturalmente a notícia motivou-me à leituA notícia informava, ainda, que o Ministério
ra do texto onde está descrito, ainda que de
da Educação presta apoio técnico e científorma resumida, o conceito: “… sala de aula
fico às escolas que pretendam testar esta
onde as cores são garridas e os alunos pometodologia…
dem sentar-se em puffs e são confrontados
A mesma notícia dava conta da posição de
com perguntas a que devem responder em
um dos professores envolvidos na experi45 minutos. O objetivo é que aprendam a
ência destacando que a “… metodologia de
matéria através da descoberta das respossala tradicional está esgotada. Há anos que
tas feitas com ajuda das pesquisas na interse discute isso, mas não se faz nada porque
net. No fim, as conclusões são apresentadas mexe com a zona de conforto dos professoà turma…”
res. Não sei se esta geração vai ser capaz de
Pude comprovar que se trata de uma ini- fazer essa mudança…”

É o momento certo para dizer que estou da biblioteca para trabalhar com os profesinteressado em conhecer melhor a inicia- sores que pretendam desenvolver e aplicar
tiva pois como primeira referência, à parte como metodologia a webquest, desde logo
o espaço físico, a metodologia não me pa- no espaço da biblioteca!
rece diferente da que tenho pontualmente Tudo isto porque acredito que os profesadotado, já lá vai meia dúzia de anos e que sores da nossa Escola não se revêm na pomais não é [eventualmente não é pouco] do sição, quiçá pessimista, que assinalamos
que uma webquest. Mas não há como co- algumas linhas acima ”Não sei se esta geração vai ser capaz de fazer essa mudança…”
locar uma dúvida sobre o assunto para ir
e porque, estou convicto, ainda não morreu
mais além!
o espírito de ir mais além que sempre caraAssim sendo, voltarei num outro momento terizou e destacou o trabalho pioneiro da
ao assunto.
nossa Escola e que a elevou tantas vezes ao
Aproveito para reafirmar a disponibilidade estatuto de referência!

“EDUCAÇÃO INCLUSIVA” - UMA REFLEXÃO
Se os delegados da Conferência Mundial
de Educação Especial, representando 88
governos e 25 organizações internacionais
reunidos em Salamanca, Espanha, entre 7
e 10 de junho de 1994, reafirmaram o seu
compromisso para com a Educação para
Todos, reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação
para as crianças, jovens e adultos com necessidades educativas especiais dentro do
sistema regular de ensino e re-endossaram
a Estrutura de Ação em Educação Especial,
em que, pelo espírito de cujas provisões e
recomendações governo e organizações sejam guiados.
Se nessa Conferência Mundial de Educação
Especial, de Salamanca declararam que:
1 - Toda criança ou jovem tem direito
fundamental à educação, e deve ser
dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem;
2 - Toda criança ou jovem possui características, interesses, habilidades e
necessidades de aprendizagem que são
únicas;

3 - Todos os sistemas educacionais pecial, declararam que todos os governos:
deveriam ser designados e programas
a) Devem atribuir a mais alta prioridade
educacionais deveriam ser implementapolítica e financeira ao aprimoramento
dos no sentido de se levar em conta a
de seus sistemas educacionais no senvasta diversidade de tais características
tido de se tornarem aptos a incluírem
e necessidades;
todas as crianças ou jovens, indepen4 - Todas as crianças e jovens que apredentemente de suas diferenças ou difisentem necessidades educativas especuldades individuais;
ciais devem ter acesso à escola regular,
b) Adotem o princípio de educação inque deveria acomodá-los dentro de uma
clusiva em forma de lei ou de política,
Pedagogia centrada na criança, capaz
matriculando todas as crianças em esde satisfazer a suas necessidades;
colas regulares, a menos que existam
5 - Todas as escolas regulares que posfortes razões para agir de outra forma;
suam tal orientação inclusiva constic) Desenvolvam projetos de demonstratuem os meios mais eficazes de combação e encorajem intercâmbios em paíter atitudes discriminatórias criando-se
ses que possuam experiências de escocomunidades acolhedoras, construindo
larização inclusiva;
uma sociedade inclusiva e alcançando
d) Estabeleçam mecanismos participatieducação para todos; além disso, tais
vos e descentralizados para planeamenescolas provêem uma educação efetiva
to, revisão e avaliação de provisão eduà maioria das crianças ou jovens e apricacional para crianças e adultos com
moram a eficiência e, em última instânnecessidades educativas especiais;
cia, o custo da eficácia de todo o sistee) Encorajem e facilitem a participação
ma educacional.
de pais, comunidades e organizações
de pessoas portadoras de deficiências
Se na Conferência Mundial de Educação Es-

Grupo de Teatro Histérico do Fundão
Ficha técnica
Nos 20 anos de existência do grupo de
teatro Histérico do Fundão quisemos
refletir sobre o planeta em que vivemos: A TERRA. Quisemos também discutir a terra como território e o que faz
o ser humano largar o local onde vive,
a sua casa, deixando tudo para trás. Os
atores pesquisaram e escreveram textos que resultaram dessa busca e dessa
reflexão. Mas também descobrimos textos que falam de terra e das raízes que
a ela nos prendem. “Explodimos! Quem
somos nós? Como aparecemos? Como
apareceram os animais? Como apareceram as plantas? Vivemos neste mundo sem saber para onde vamos Neste
momento poderias estar em qualquer
lugar, a fazer qualquer coisa. Em vez
disso estás sozinho diante de um ecrã.
O que nos impede de estar onde queremos estar? Todos os dias acordamos
no mesmo quarto e seguimos sempre
o mesmo trajeto. No entanto, no passado, cada dia era uma nova aventura.
Antes, os nossos dias eram eternos,
agora os nossos dias são programados.
É engraçado pensar que nós, os seres
humanos, pensávamos que a terra era
o centro do universo. Agora, por outro
lado, vemo-nos a nós mesmos como
o centro do planeta… que nós somos
os inteligentes. Mas será que os computadores, os carros e as fábricas realmente ilustram o quanto inteligentes,
nós somos? Ou será que eles mostram

nos processos de planeamento e tomada de decisão concernentes à provisão
de serviços para necessidades educativas especiais.
f) Invistam maiores esforços em estratégias de identificação e intervenção
precoce, bem como nos aspetos vocacionais da educação inclusiva;
g) Garantam que, no contexto de uma
mudança sistêmica, programas de treinamento de professores, tanto em serviço como durante a formação, incluam
a provisão de educação especial dentro
das escolas inclusivas.
Se a DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, tem
por orientação e compromisso todos estes
Princípios, Políticas e Práticas na Área das
Necessidades Educativas Especiais desde
1994, porque razão é que continua a ser
tantas vezes esquecida por diversos intervenientes deste complexo processo educativo, os quais a deveriam respeitar, promover, divulgar, cumprir e desenvolver?
VITOR MANUEL PEREIRA DA ENCARNAÇÃO, Março de 2016

TERRA

o quanto preguiçosos nos tornámos?
Um dia, esta sensação a que chamamos
vida vai-nos deixar. Os nossos corpos
apodrecerão, os nossos objetos de valor serão recolhidos. Permanecerão
apenas as ações… Somos um flash no
tempo, mas o nosso impacto é para
sempre. Para o melhor ou para o pior, a
nossa geração vai determinar o futuro
da vida no planeta. Podemos, continuar
a servir este sistema de destruição ou
podemos acordar e perceber que não
estamos a evoluir, mas sim a cair …
Temos apenas ecrãs nas nossas caras,
portanto não podemos ver para onde
estamos a ir…”
Elenco: Alexandra Agostinho; Alexandra
Araújo; Alice Almeida; Beatriz Freitas; Beatriz Quintelas; Cheila Martins; Dinis David; Elisabete Rito; Fátima Boavista; Joana
Gonçalves; Mariana Milheiro; Núria Guedes; Rodrigo Mata; Rodrigo Teófilo; Sofia
Bento.
Técnicos: Inês Santos e Tiago Torres
Encenação: António Pereira
Cartaz: Joana Gonçalves
A partir de textos de: Alberto Caeiro,
Dinis David, Isabel Allende, Joana Gonçalves, Luísa Alves, Samuel Becket, entre
outros.
Agradecimentos: Agrupamento de Escolas do Fundão, Câmara Municipal do Fundão, Óscar Martins.

Dia 11.05, 15 h - apresentação às escolas
Dia 13.05, 21.30 h - apresentação à comunidade
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Um dia Matemático
Realizou-se no dia 4 de março de 2016, o 12º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos no Pavilhão Multiusos de Beja, onde participaram milhares de alunos
de todos os cantos do país.
No dia 19 de fevereiro, foi feita uma seleção a nível de escola, na cantina. Os
selecionados dirigiram-se a Beja com o
objetivo de participar no campeonato.

gras de alguns jogos. Assim que chegámos, por volta das 11h, fomos buscar o saco pertencente à nossa escola e
distribuímos as t-shirts com a cor dos
respetivos jogos e os alunos foram encaminhados para uma das bancadas do
Pavilhão Multiusos de Beja, separados
por cores, para aí esperarem pela sua
vez de jogar. Enquanto os professores
se dirigiram às outras bancadas para
assistir.

Pelas 6h00 da manhã, era ainda noite
cerrada, pais e alunos encontravam-se
no portão do Agrupamento de Escolas do Fundão. A partida deu-se pelas
6h30, pois o autocarro foi buscar, em
primeiro lugar, os alunos das Escolas
Secundária Campos Melo e Básica Pêro
da Covilhã.
Pouco depois, infiltrei-me na organização, com a devida autorização claro, e
As primeiras horas de viagem decortive acesso a todos os cantos do pavireram calmamente, com a maior parte
lhão, com o intuito de captar as melhodos alunos a descansar para os jogos.
res fotografias dos nossos jogadores
Do Fundão participaram nove alunos,
nas suas mesas de jogo. As “bancadas
nos respetivos jogos:
de espera” foram caracterizadas pelos
Cães e Gatos: Ricardo Salvado 6ºD
alunos como não muito agradáveis por
causa do frio que se fez sentir na cidaRastros: Guilherme Alves 6ºC
de.
Afonso Gonçalves 8ºA
Avanço: Duarte Lourenço 5ºE
Tiago Pinto 8ºA
João Maia 10ºCT1
Produto: Daniel Bento 7ºE
Rodrigo Amaral 10ºCT2
Sesqui: Daniela Fernandes 12ºLH
Para além dos participantes, integravam o grupo de acompanhantes os alunos Catarina Redondo, Joana Geraldes,
Maria João Gonçalves e Rafaela Teixeira, do APS14 e o aluno Miguel Antunes
do GPI15. Os professores responsáveis
foram Carlos Ramos, Joaquim Diogo e
Alberto Nogueira. Tal como no ano passado esteve presente uma repórter, Ana
Figueira, 12ºLH. Para completar, e não
menos importante, o senhor condutor
da Companhia Serra e Filhos mostrou-se muito prestável e disponível.
Depois de uma pequena paragem para
esticar as pernas e comer alguma coisa, seguimos viagem um pouco mais
agitados, refletindo sobre algumas re-
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zemos um “grito de guerra” como forma de apoio ao nosso companheiro,
mas este confessou não ter ouvido, de
qualquer forma, eu desejei-lhe boa sorte. Pelas 16h, o Afonso já tinha terminado o seu jogo tendo sido dado como
vencido, porém ganhou uma pequena
medalha onde estava gravada a frase
“Vale a pena” e fizemo-lo ver que valeu
mesmo a pena!
Assim que os finalistas das escolas da
Covilhã terminaram vencidos os seus
jogos, fizemos um pequeno convívio à
saída do pavilhão, pois os militares e
a Organização dos Heróis da Água de
Beja criaram algumas atividades lúdicas, como o jogo da corda, escalada,
oferta de balões, etc.

Depois de um pequeno lanche, iniciámos viagem de regresso, viagem esta
que foi bem mais animada, devido a
Depois de iniciada a procura pelos toda a excitação pelos jogos e foram
meus colegas do Fundão, passaram- comentados vários aspetos positivos
-se algumas horas até que finalmente desta experiência nova, para a maioria.
foram todos guiados até ao centro do
Durante as 4h de viagem de regresso ao
pavilhão para jogarem. Foi bastante diFundão, os alunos de ambas as cidades
fícil encontrá-los no meio de milhares
(Covilhã e Fundão), mais soltos e bem
de alunos.
dispostos, conviveram entre si, crianOs jogos decorriam e em breve os pro- do novas amizades, para a vida, quem
fessores já tinham alunos derrotados sabe! A chegada à escola deu-se pelas
do seu lado. Os mais novos ficavam 21h, já noite cerrada e gelada.
mais emocionados pela derrota, mas
De uma forma geral, todos os particirapidamente os fizemos pensar que
pantes das três escolas gostaram de
deveriam ficar felizes apenas pelo simparticipar por terem adquirido mais
ples facto de terem chegado até ali.
experiência nos jogos para próximos
Pelas 13h fomos todos para o autocar- anos, e por terem tido a oportunidade
ro almoçar. As sandes e as bebidas fo- de conhecer novas pessoas.
ram-nos fornecidas pelo Agrupamento
Relativamente à organização deste ano
de Escolas do Fundão. Da nossa escola
não houve aspetos negativos a apontar.
apenas o Afonso Gonçalves, 8ºA, ficou
Saliento apenas o frio que se fez senapurado para a final, então o professor
tir, mas é natural desta época do ano
Carlos Ramos “encheu-o” de comida
e a ninguém se pode atribuir culpa;
para que não faltasse energia para os
mas até que tivemos sorte, pois o sol
próximos jogos.
decidiu brilhar um pouco para nós, torAs finais começaram às 14h e claro fi- nando o dia ainda mais especial. Além

disso, foram todos muito prestáveis e
simpáticos. Os professores gostaram
da experiência em Beja, correu tudo
bem; obviamente gostariam de ter visto algum dos seus alunos subir ao pódio, mas de ano para ano floresce cada
vez mais a esperança de que tal venha
a acontecer.
Pessoalmente, tenho de frisar que como
repórter é muito gratificante estar presente num evento como este, porque
cada sorriso que a minha lente captou
formam sorrisos de adultos, adolescentes e crianças felizes que não sabem se
no próximo ano estarão ali novamente
e que, por isso, aproveitam tudo ao máximo, sem quaisquer “se’s” pelo meio.
Gostaria de agradecer a todas as pessoas que conheci ao longo destes três
anos em que presenciei os jogos matemáticos. Em especial aos professores Joaquim Diogo e Alberto Nogueira
pelo apoio, incentivo e disponibilidade,
e principalmente ao professor Carlos
Ramos que nestes três anos me presenteou com uma lição de vida inesquecível e que me ensino a seguir os meus
instintos e a não desviar o foco dos
meus objetivos porque tal como um
fotógrafo tem de estar preparado para
a fotografia perfeita, também, cada um
de nós tem de ter os olhos bem abertos
às oportunidades do destino.
Talvez este ano tenha sido o me último ano nos jogos, por isso deixo aqui
um muito obrigado a todos e apesar de
neste ano não ter havido vencedores,
acreditem que o valor interior de cada
um vale mais do que qualquer prémio.
Somos todos vencedores quando temos a matemática no coração.
Vale a pena!
Ana Figueira

AULA EM BELMONTE NO ÂMBITO DA JUDAICA

Intercâmbio escolar internacional com o

No dia 15 de Abril duas turmas da nossa escola (10ºLH e 11ºCT3) deslocaram-se a Belmon- Instituto Lucía de Medrano, de Salamanca
te para participar na Mostra de Cinema e Cultura Judaica. Os alunos acompanhados pelos
professores de História, de Filosofia e MACS, viram o filme “Uma Turma Difícil”, visitaram o
No dia 20 de abril, os alunos de Por- cais dos alunos, promoveu-se um amMuseu Judaico e o Centro histórico da vila.
Este filme francês realizado em 2014 por Marie-Castille Mention-Schaar conta uma história
verídica: num liceu parisiense existe uma turma particularmente complicada, composta por
alunos indisciplinados e com fraco aproveitamento escolar. Perante este cenário, a professora
de História decide também ela fugir às regras e propor aos alunos que participem no Concurso Nacional da Resistência e da Deportação. A experiência, que implicará o contacto com sobreviventes dos campos de concentração nazis, terá efeitos profundos nas vidas dos alunos.
Comentários dos alunos:
“O filme agradou-me.
Tratava de assuntos que
estão presentes na sociedade de hoje, como o
racismo, de forma correta. Em relação à minha
reflexão pessoal, o filme
mostrou a mensagem da
capacidade do trabalho em grupo, eliminando o individualismo. Demonstra também
que “desistir” das pessoas pode ser um erro
pois, se a professora o tivesse feito, os alunos
nunca teriam posto o mau comportamento
de lado e não teriam mostrado o que realmente valiam, tendo sido esse trabalho reconhecido ao saírem vencedores no final. O
filme superou as minhas expetativas”.

táculos através deste método, independentemente
de diferenças culturais.
Tal como o 10º-1, turma
protagonista do filme,
todas as expetativas foram superadas através
do esforço conjunto e da
união. Apesar de alguns aspetos negativos,
o filme deixará qualquer um a sorrir devido
ao merecido final feliz. O facto de a história retratada na obra ser verídica foi algo
que me surpreendeu, tal como o facto de o
argumentista ser uma das principais personagens do filme.”

Pedro Soares, 10º LH

tuguês do Instituto Lucía de Medrano,
deslocaram-se ao nosso Agrupamento
de Escolas. Este evento realizou-se no
âmbito do intercâmbio escolar internacional existente entre as duas instituições, há nove anos consecutivos.

biente de convívio, através de danças e
de jogos de futebol e basquetebol com
equipas mistas (alunos portugueses e
espanhóis), procurando assim conhecer melhor os colegas do país vizinho
(identificação pessoal, gostos, características, etc.), estreitar amizades e
A receção de boas-vindas realizou-se
aprofundar o conhecimento da cultura
no anfiteatro. A sessão teve início com
e língua castelhanas.
um breve discurso proferido pelo Diretor do Agrupamento, o qual reforçou Seguidamente, decorreu em grande
a importância da realização do inter- harmonia o almoço na cantina da escâmbio escolar, tendo como principal cola, com a degustação de alguns praobjetivo a promoção da aprendizagem tos tradicionais portugueses. No pouco
linguística.
tempo livre que sobrou, os alunos portugueses ainda tiveram a oportunidade
No período da manhã, decorreu uma
de fazer uma visita guiada aos colegas
multiplicidade de atividades desenvolespanhóis em dois edifícios (João Franvidas pelos alunos de espanhol. Entre
co e sede) do Agrupamento.
elas, destacou-se a atuação dos bombos e dos cavaquinhos, as coreografias Foi um dia bem passado, que estimulou
dos alunos do 7ºAno e as recitações de a atenção, a curiosidade e o entusiasmo
poemas tanto em português como em dos alunos para novas aprendizagens.
espanhol. Findadas as atuações musiO Subgrupo de Espanhol

Maria Inês Opinião “Pessoalmente gostei muito do filme. Tem

“Na minha opinião o filme foi bastante interessante pois não só nos deu a conhecer
mais sobre as perseguições aos Judeus durante a II Guerra Mundial, mostrou-nos também como aquela turma com uma grande
diversidade de culturas e uma turma que
não se dava bem, para além de ser uma
turma rebelde e muito mal comportada se
conseguiu unir para fazer um projeto sobre
os Judeus e até vencer o concurso. O filme
prova-nos que com união e trabalho podemos chegar longe.”

Maria Inês Valério, 10º LH
“Apesar de alguma falta de originalidade,
a mensagem deste filme, de nacionalidade
francesa, agradou-me. O que retiro, principalmente, deste filme é a importância do
trabalho em equipa e da superação de obs-

uma mensagem muito importante e conseguiu ser transmitida. Era uma mensagem
forte e bastante delicada, pois o filme retratou o Holocausto (Shoa) e o que os judeus
sofreram no extermínio. Seis milhões de judeus morreram e isso é um número enorme.
Toda a gente deveria ver aquele filme, pois
mostra o que foi todo aquele terror”.

Marta Salvado, 10º LH
“A visita a Belmonte na passada sexta-feira,
dia 15 de Abril, foi bastante interessante
e produtiva. O filme que vimos foi um dos
mais criativos e cativantes que conheci no
âmbito da segunda guerra mundial e do genocídio que ocorreu pois mostrou e caracterizou muito bem a perspectiva que os jovens
têm sobre estes temas.”

Jéssica Almeida, 11CT3
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Entre os dias 21 e 27 de fevereiro, a nossa Escola esteve presente em Atenas,
na Grécia, no âmbito da mobilidade do Projeto Erasmus+ “We Can Do It Together”.
Aqui ficam alguns registos dos alunos que participaram nesta viagem que, certamente perdurará nas suas memórias.

Atenas, Grécia

As aulas que assisti pareceram bastante
dinâmicas e onde, essencialmente, os alunos nos apresentaram trabalhos e projetos
nos quais tinham andado a trabalhar. Em
relação à escola e ao tipo de ensino eram
também um pouco diferentes, é uma escola experimental pois em oposição à maioria
das escolas em Atenas, são postas em prática novas iniciativas e técnicas de ensino.
Para entrar nesta escola, os alunos tinham
de se submeter a entrevistas e outras provas de admissão. Fiquei também a saber que
os exames de acesso ao ensino superior são
todos realizados no último ano de escolaridade.

da Grécia, os que gostei mais foram o souvlaki e pasticcio. O souvlaki é uma comida
bastante popular entre todos e consiste num
conjunto de ingrediente como carne, alface, tomate, cebolas, batatas… embrulhados
numa massa típica. O pasticcio é muito semelhante à lasanha com algumas diferenças, nomeadamente o tipo de massa usada.
A religião não foi muito discutida, no entanto, a mais praticada é o cristianismo, tal
Uma experiência única, é como eu lhe chacomo em Portugal. Sendo assim, não houve
mo. Uma viagem que espero repetir, comida
muitas diferenças culturais presentes, o que
que quero voltar a comer, pessoas que quefacilitou a nossa integração.
ro voltar a ver, sítios que quero revisitar.
Umas das minhas atividades favoritas du- Desde a comida, ao modo de vida. Tudo nos
rante a mobilidade foram as visitas a outros parece diferente quando passamos a fronlocais, adorei conhecer a beleza única de teira. Mas na verdade temos algumas seNapflio e a beleza histórica de Epidauros e melhanças históricas e gastronómicas com
da Acrópole. Ver todos aqueles monumentos este país que nos é tão distante, a Grécia.
e ruínas foi muito agradável e interessante,
Bem, o modo de vida, não é muito diferente
contribuindo bastante para a nossa cultura
do nosso com o tradicional trajeto casa-esgeral. Durante a visita à Acrópole e ao mucola/trabalho, ainda assim o que eu notei
seu, tivemos uma guia que foi bastante presmais diferente foi a forma humilde como
tável e que nos forneceu informações muito
as pessoas se respeitam, principalmente os
interessantes sobre a Grécia Antiga.
alunos da escola que nós visitámos e com
A família com que fiquei foi extremamente quem interagimos. Enquanto em Portugal a
simpática e prestável, estavam sempre dis- maioria das pessoas se preocupa mais com
poníveis a esclarecer-me qualquer dúvida a roupa ou com a maneira de ser dos oue dar-me a conhecer locais fantásticos com tros, lá, pelo contrário, todos os jovens são
vistas impressionantes da cidade.
livres de escolher a sua toillete e de expresConcluindo, adorei esta esta experiência e sar a sua opinião sem serem julgados.
gostaria imenso de voltar a Atenas, foi algo Outra característica que eu não observo em
que contribuiu de forma positiva para imen- Portugal, pelo menos não no nosso Concesos aspetos da minha vida e penso que estes lho, são as escolas, a forma como são constipos de atividades são muito importantes truídas, a respetiva organização, as salas de
na vida de qualquer aluno.
aula, etc.

Deram-nos a conhecer vários pratos típicos

Jéssica, 11ºCT3 As semelhanças estão, como não podia dei-

A mobilidade à Grécia foi uma oportunidade única pois teve uma grande importância
e impacto na minha vida. Permitiu-me aplicar e melhorar a fluência a inglês, conhecer
lugares e pessoas novas e também alargar
os meus horizontes.
O facto de a mobilidade ter sido para Atenas, uma cidade enorme, bastante movimentada e, portanto, muito diferente do
Fundão, permitiu-me desenvolver as minhas
capacidades de adaptação e integração em
ambientes totalmente diferentes e mais cosmopolitas, algo essencial para o nosso futuro.
Apesar desta diferença, os alunos gregos
que tive oportunidade de conhecer, nomeadamente a rapariga com quem fiquei, fizeram de tudo para nos sentirmos bem-vindos
e confortáveis em qualquer ocasião da semana.

Projeto Erasmus+: Hard-Soft Skills: Charting your Career Path
Este projeto esteve em Blagoevgrad,
Bulgária, entre os dias 13 e 19 de março de 2016, tendo os professors Luís
Nunes e Nuno Garcia sido acompanhados por seis alunos escolhidos pelo seu
envolvimento ativo no mesmo projeto.
A mobilidade à Bulgária, decorreu de
acordo com os objetivos propostos,
tendo os alunos portugueses participado em todas as atividades organizadas
pela escola de acolhimento e mostrando sempre um papel muito ativo. Todos
os alunos se envolveram na realização
de atividades de criação de dinâmica
de grupos, tendo aprendido estratégias
de resolução de problemas e de criação
de espírito de equipa, capacidades tão
necessárias ao mundo empresarial de
hoje. Os alunos e professors visitaram
várias empresas da cidade de Blagoevgrad e arredores, onde puderam verificar como funciona o mercado de trabalho na Bulgária.
Cada aluno apresentou publicamente
o seu plano de carreira de acordo com
o documento produzido pelo projeto
para o efeito, permitindo aos alunos o
início da organização do seu currículo
e perspetivando futuras ações a desenvolver para o enriquecer. Deste modo
os alunos desenvolvem uma consci-
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ência maior sobre atividades em que
se podem e devem envolver, que lhes
permitam adquirir competências transversais úteis a uma maior empregabilidade.
Foram ainda apresentados trabalhos de
pesquisa sobre cada um dos países envolvidos no projeto. Cada país foi escolhido de forma aleatória e, deste modo,
os alunos puderam apresentar uma visão dos outros que, muitas vezes, surpreendeu o próprio país escolhido.
Durante essa semana houve ainda
oportunidade para algumas visitas culturais e para se descobrir um país tão
diferente do nosso, em variadíssimos
aspetos.
Os alunos registaram com agrado a receção calorosa que tiveram em Blagoevgrad e criaram laços de amizade que
dificilmente esquecerão no futuro.
Esta foi a última mobilidade com alunos, sendo que o projeto atingirá o seu
fim neste ano letivo. A última reunião
internacional ocorrerá na cidade de
Craiova, Roménia, onde serão apresentadas as conclusões do projeto e onde
se organizará uma conferência internacional para apresentação de resultados
finais.

xar de ser, na comida que, influenciada pela
dieta mediterrânea, é muito parecida à nossa. Claro, excluindo algumas especialidades
como é o caso dos souvlakis (espécie de kebab, mas com um sabor muito típico).
Fomos também presenteados com visitas a
lugares magníficos como é o caso da Acrópole de Atenas, Epidauros e a belíssima cidade de Nafplion, lugares onde tivemos a
oportunidade de apreciar as mais belíssimas vistas e de conhecer a história de cada
um deles.
A língua foi um dos aspetos que mais me
fascinou. A capacidade de pronunciar diferentes fonemas é algo que eu não imaginava possível, mas agora só tenho curiosidade
em aprender esta tão difícil língua, o Grego.
Esta não só foi uma viagem espetacular,
como importante para as nossas vidas, pois
as amizades que criámos e as relações que
formámos ajudam-nos agora a compreender melhor as pessoas, para além de nós
mesmos; os sítios que visitámos ajudam-nos a compreender a História deste país
e a comida que experimentámos deixa-nos
agora água na boca e vontade de voltar.

Sara Salvado, 9ºB

 viagem à Grécia em Fevereiro foi, de facto, especial. Acho que quando visitamos uma reA
alidade diferente, nunca nos é indiferente o tempo que lá passamos, muito pelos costumes
que (dependendo do tempo) adquirimos, experiências e momentos que nos proporciona. É
muito importante que estes projetos continuem a ser feitos , não só pelo que aprendemos
nos dias em que passamos um quotidiano diferente mas pelo trabalho que estes nos exigem
e que é feito em prol, no nosso caso, dos nossos colegas a nível de resultados escolares. Os benefícios de fazer estas mobilidades não são só os que estão à vista, pelas vistas e pela história
acerca do lugar, mas também para fomentar o contacto entre diferentes línguas e pessoas.
Foi a primeira vez que entrei no projeto e pessoalmente acho que beneficiei bastante com a
experiência. Desengane-se quem acha que só os que vão é que “ganham” com a participação no projeto: os que ficam e recebem o nosso apoio, os que receberão os alunos estrangeiros no nosso país, todos nós beneficiamos disto, direta ou indiretamente, daí a importância
em apoiar as entidades responsáveis à realização dos mesmos e apelar à continuação e
possível começo de mais e mais abrangentes iniciativas.

Gonçalo Canavilhas, 9ºB
Há cerca de 3 semanas ,no âmbito do projeto Erasmus+, tive a oportunidade de participar na mobilidade à Grécia e viver uma
experiência memorável.
Durante uma semana, fiquei hospedada em
casa de uma colega grega, a Jenny, que tinha apenas mais 1 ano do que eu. Em casa
da Jenny, somente ela falava inglês, pelo
que, eu raramente comunicava com o resto da família. Contudo, isso não me impediu
de perceber como se preocupavam comigo
e faziam de tudo para que me sentisse bem,
de modo que ao fim de poucas horas já me
sentia em casa. Foram mesmo muito simpáticos comigo.
Durante o dia, na parte da manhã, tínhamos
aulas em várias disciplinas com diferentes
turmas e, normalmente, à tarde havia programas com os outros colegas do projeto, da
Eslovénia, Itália, Roménia e Polónia.
2º Liceu Experimental de Atenas, é o nome
da escola grega que nos recebeu. Era uma
escola normal, ainda assim muito mais pequena que a nossa. Não encontrei muitas
diferenças.
Quanto à comida, não tive dificuldade em
me adaptar uma vez que é semelhante à
nossa. Devo até ter um bom recorde a comer
souvlaki, um tipo de “fast-food” comum na
Grécia, feito com batatas fritas, carne e um

molho especial - tzatziki. É uma das coisas Chamo-me João e vou falar sobre a viagem entre 1829 e 1834. Nas proximidades, viside que vou ter mais saudades!
que fiz a Atenas (Grécia), entre os dias 21 e támos o teatro de Epidauros, construído na
primeira metade do século IV a.c., e que se
Durante estes 7 dias, visitei a Acrópole de 28 de fevereiro.
Atenas, a cidade de Epidauros e a primeira Durante esta semana fiquei hospedado em carateriza pela sua notável acústica, que
capital da Grécia, a cidade de Nafplion. Para casa de um aluno grego chamado Leonidas, permite que um simples e discreto estalar de
dedos, seja ouvido até à última das suas vindizer a verdade, dos locais que visitei não há com quem hoje ainda mantenho contacto.
um específico que seja o meu favorito, isto A maior diferença que encontrei entre Por- te fileiras. Tem uma capacidade para treze
porque todos tinham algo de diferente que tugal e a Grécia foi o clima. Enquanto em mil espetadores e está muito bem conservagostei, desde as paisagens aos monumentos Portugal, durante esta semana, fazia muito do. Também visitámos um castelo chamahistóricos. Tenho boas memórias principal- frio, na Grécia estava muito calor. Em meu do Palimidi, que para se lá chegar tivemos
mente de Nafplion, quando subimos mais de entender, não havia mais nenhuma diferen- de subir cerca de mil escadas! Em Atenas
visitámos a famosa Acrópole e o principal
900 degraus para chegar ao topo de uma ça relevante.
templo: o Pártenon. Além deste monumenfortaleza, onde tínhamos uma vista impresNa maior parte das aulas a que assistimos, to, também pudemos observar o templo de
sionante de toda a cidade.
os professores (gregos) faziam grupos de Erecteion.
Gostei também de conhecer a língua grega. alunos (gregos) e cada um de nós integrava
Apesar de ser muito difícil, consegui apren- um desses grupos, onde convivíamos com os No que respeita à gastronomia, não enconder algumas palavras. mas nem me passou respetivos alunos. O objetivo era que no fi- trei grandes diferenças, mas há a realçar
uma comida típica grega chamada souvlaki
pela cabeça tentar escrevê-las...
nal da aula, os alunos gregos partilhassem
que contém batatas fritas, carne, alface, toConsidero que esta experiência me ajudou a algo de interessante que tivessem descobermate, cebola e um molho à escolha dentro
crescer a todos os níveis e o facto de convi- to sobre o respetivo aluno estrangeiro ou
de um cone formado por pão pita.
vermos com diferentes culturas e estarmos sobre o seu país. Havia uma boa relação
longe da rotina do nosso país, deixa-nos com entre nós e os alunos gregos, não só os que Achei esta viagem uma aventura, mas prinuma perspetiva muito mais abrangente de estavam dentro do projeto Erasmus+, mas cipalmente uma grande experiência, pois
tudo o que nos rodeia. Fico para sempre com também com os outros. A nossa relação com não é todos os dias que se vai para outro
boas memórias daquele país, daqueles ami- as famílias de acolhimento era boa, o que país sem a nossa família e se fica hospedado
em casa de um desconhecido. Esta viagem
gos e daqueles momentos que me possibili- facilitou a adaptação.
taram uma semana inesquecível. Espero um Houve dois dias em que fizemos visitas de também desenvolveu o meu inglês, pois era
a única forma que tinha de comunicar com
dia poder voltar.
estudo. Uma foi a Nafplio, que é uma cidaos gregos.
Catarina Rocha, nº8, 9ºB de grega e foi a primeira capital da Grécia

João Simão, 9ºB

Blagoevgrad,
Bulgária
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“COLÓQUIOS DA NEVE” – UMA REFLEXÃO
Nos dias 29 e 30 de abril , na Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior da cidade da Covilhã, aconteceram
os “COLÓQUIOS DA NEVE”, na sua primeira edição, sob o tema:
O Educador do século XXI – Ferramentas Tecnológicas essenciais - Autonomia do professor e sucesso escolar.
Durante estes dias, diversos oradores apresentaram quatro painéis, onde tentaram
apresentar a sua perspetiva pessoal e promover uma reflexão coletiva com todos os
professores participantes sobre diversas
questões: Como ensinar e aprender no século XXI? Onde estamos no domínio das
TIC? Que caminhos para o sucesso escolar?

das as atividades que se poderão desenvolver, explorar e construir.

As escolas devem promover o emprego e o
crescimento económico; devem promover
a inovação, as competências e as narrativas digitais, a programação, as ferramentas para a educação, os aplicativos web e
os dispositivos móveis para transformar a
Neste âmbito e em jeito de reflexão pes- educação, desenvolver capacidades e forsoal gostaria de dizer que, a forma como mar pessoas para melhor enfrentarem os
trabalhamos, aprendemos e vivemos está desafios do futuro.
permanente e sistematicamente a mudar. Os professores devem criar e partilhar coOs resultados na educação estão cada vez nhecimentos e recursos pessoais e coletivos
mais associados à utilização das ferramen- de formas diferentes e diversificadas com
tas tecnológicas na sala de aula. Os dispo- os seus alunos, ensinando e aprendendo
sitivos informáticos estão cada vez mais à através da exploração das novas tecnolodisposição de qualquer utilizador. Tornar gias de informação e comunicação.
a tecnologia acessível a todas as escolas
Os professores devem saber captar a atene a todos os alunos é fundamental e deve
ção dos alunos, devem ser únicos e inovaser um desafio universal. Todos os profesdores. As escolas devem saber integrar e
sores devem desenvolver atividades para
desenvolver as tecnologias e as competênuma evolução holística. Devemos utilizar a
cias digitais para melhorarem os resultados
tecnologia na aprendizagem dentro e fora
e o sucesso escolar. Contudo, as tecnologias
da sala de aula, atualizar os conteúdos ine os recursos digitais mais fantásticos, nunformáticos e as competências da aprendica poderão substituir os professores fanzagem. A revolução dos conteúdos digitais,
tásticos.
está a contribuir para a melhoria da formação e desenvolvimento das escolas, profes- O futuro é hoje! A palavra de ordem é a inosores, alunos e de todas as pessoas que ini- vação na educação e a criação de novos esciam e enfrentam todos os dias o mercado paços de aprendizagem. Atualmente no dodo trabalho. A aprendizagem individual e mínio das novas tecnologias de informação
personalizada é a base de trabalho para to- e comunicação, a nível nacional, a maioria
das escolas encontram-se no século XVIII,

GPI 15 e GPI 13 NA BASE AÉREA Nº 5 (Monte Real)
No dia 9 de Março de 2016, a turma
GPI15 e GPI13 deslocou-se à Base Aérea
nº5 de Monte Real, em Leiria, para conhecer o sistema informático utilizado
na base. A visita permitiu ainda ver de
perto os caças e saber o que o exército
aéreo faz nessa base.
Na base, assistimos primeiro a uma palestra sobre a tecnologia usada nos caças e as suas potencialidades seguida
de uma visita guiada à sala dos sistemas informáticos. Depois, percorremos
o espaço onde se localizavam os caças.
Aí, recebemos mais informações sobre
a função dos soldados, o horário de saída dos caças e também se colocaram
algumas questões sobre alguns componentes dos aviões e as suas funcionalidades.

As Bibliotecas Escolares serão os grandes
centros de recursos educativos e de aprendizagem, desenvolvendo metodologias, estratégias e atividades na área da Literacia
da Leitura Digital (ebooks de multimédia,
audiolivros, leituras móveis em mobile com
ipads – iphones, etc); na área da Literacia
dos Média, (jornais escolares, book traillers,
videolivros, estante digital, etc) e na área da
Literacia da Informação.

nos do século XXI, o Futuro é hoje! O desafio de ser aluno, estudante, professor e de
ser escola do Mundo Digital… Está aí! Teremos recursos humanos e materiais disponíveis? Seremos capazes de enfrentar esta
nova realidade e este novo desafio!?
O Docente de Educação Especial: VITOR
MANUEL PEREIRA DA ENCARNAÇÃO , 2
de Maio de 2016

O 25 de Abril na imprensa local e europeia

tação destes cães, visitamos os espaços Alunos do 8º ano visitaram a Exposição sobre o 25 de Abril na imprensa local e
europeia na biblioteca Eugénio de Andrade
onde são guardadas as munições.
No decorrer da visita, passamos ainda
pela capela onde alguns soldados, todas as quintas feiras, fazem as suas
rezas.
Antes de acabar o percurso, visitamos
uma espécie de museu ao ar livre onde
permanecem alguns aviões antigos,
fora de uso.
Antes de dada por terminada a visita, o
tenente que nos guiava desde o início
deu-nos a conhecer os motores que são
implementados nos caças.

Opinião dos alunos do 8º D:
Dois dias após a comemoração do 42°
aniversário da Revolução que mudou
drasticamente Portugal, realizámos
uma visita de estudo a uma exposição
na Biblioteca Municipal que nos permitiu enriquecer os nossos conhecimentos
e noções, acerca do que se passou naquele dia, 25 de abril de 1974. Dessa
data realçou-se o impacto na imprensa,
não só a nível nacional, como também
internacionalmente, que se pode comprovar através da leitura de artigos de
jornais da época, a que tivemos acesso.

Finalmente, de regresso ao Fundão,
Raquel Dias
passou-se pela praia da Viera, onde
pudemos desfrutar daquela bela paisa- Esta visita foi muito importante para
gem, lanchar e conviver.
nos fazer lembrar do quanto foi importante a revolução dos cravos para o nosFoi uma visita única; não é todos os
so país e para os direitos e liberdades
dias que visitamos uma base aérea e
dos homens e das mulheres!
esperamos que não seja a última porAna Francisca
que ainda haverá muitas questões por

Da parte da tarde, depois do almoço,
assistimos à descolagem dos caças.
Após a descolagem de todos os caças,
encaminharam-nos para um local onde
são treinados os cães para detetar dro- esclarecer, fruto da nossa curiosidade.
ga e explosivos. Terminada a apresen-
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As ferramentas digitais colaborativas surgem com um ritmo alucinante e tornar-se-á
muito difícil acompanhar o presente com
uma permanente mudança e atualização,
com novas versões em língua portuguesa
no quadro de novas referências e competências digitais nas áreas da informação,
comunicação, criação de conteúdos, seguOs novos projetos da Direção Geral da rança e resolução de problemas.
Educação procuram promover o desenvol- A Educação acontece e é hoje, agora e amavimento tecnológico na sala de aula, os la- nhã! A educação em Portugal caminha numa
boratórios de colaboração e aprendizagem, perspetiva de literacia digital, promovendo
os ambientes inovadores e as novas meto- iniciativas de descoberta, promoção, explodologias (CO-LAB, sala de aula colaborativa ração e evolução do conhecimento.
e EDU-LAB e WEB-LAB, sala de aula com uti- Nas nossas ditas escolas do século XVIII,
lização de tablets ou telemóveis).
com professores do século XX e com os aluos professores no século XX e os alunos no
século XXI. Devemos alterar a metodologia
da sala de aula, criar ambientes educativos
inovadores e desenvolver laboratórios de
aprendizagem colaborativa, promovendo
uma pedagogia de projeto e uma dinâmica
diferente e diferenciada de interação com
os alunos.

Esta visita deu-nos a conhecer mais sobre a importância do 25 de Abril em
Portugal e no mundo e também pudemos descobrir que a revolução foi
uma revolução não sangrenta. Vimos
um mural sobre o 25 de Abril feito por
utentes de um lar do concelho que demonstra a verdadeira imagem da arte
urbana.
Rúben Dias
Gostei da visita por tratar de um dia
marcante para Portugal ,o 25 de abril,
achei muito interessante o mural pintado por idosos e também gostei muito
de poder ver jornais antigos que nunca
tinha visto que relataram o dia da revolução.
Pedro Dias

Marcha contra a violência
Realizou-se no dia 20 de abril, durante o último bloco da manhã uma marcha contra a violência, com o objetivo de informar e sensibilizar a população em
geral para a igualdade de géneros e prevenção da violência ao longo da vida. Esta
marcha foi promovida pela UCC, do Centro de Saúde do Fundão e dinamizada,
no A.E.F, pela equipa PES. A marcha teve início no Pavilhão Multiusos e percorreu
algumas ruas da cidade do Fundão. Do nosso Agrupamento participaram alunos
do 2ºciclo, do 3º ciclo e do ensino secundário.
Equipa PES

ARTE IBÉRICA
Ávila, Madrid, Saragoça, Barcelona, Valência e Toledo.
Nos dias 6 a 8 de abril os alunos das turmas
de artes e dos cursos profissionais de Artes
Gráficas, de Desenho Digital 3D e de Apoio
Psicossocial participaram na visita de estudo organizada pelos docentes do Grupo
600, Artes Visuais.

espaços culturais que contribuem para um
melhor entendimento dos fenómenos culturais e artísticos.

A visita de estudo também foi uma oportunidade para estreitar o convívio entre os
participantes e para desenvolver e entender
Os alunos tiveram oportunidade de conhe- os comportamentos mais corretos para o
cer ao vivo vários espaços e monumentos funcionamento do grupo.
importantes para a história da arte da peDeixamos aqui algumas imagens da viagem.
nínsula Ibérica bem como visitar museus e
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ENTREVISTAS

Turma: TAS15
Excerto de entrevista ao anestesista e fundador dos serviços paliativos do
Hospital do Fundão, Dr. António Lourenço Marques.
Porquê os cuidados paliativos no Hospital do Fundão e não noutro?
O caso teve a ver com o facto de eu trabalhar no Hospital do Fundão, uma vez
que lá poderia trabalhar e também porque não havia nessa época nada, nem
resposta nenhuma relativamente a certas situações.
Tivemos contacto com um caso concreto daí a ter interesse em dar resposta
a problemas que esses doentes tinham.
Quem o ajudou a formar os serviços
paliativos do Fundão?
Quem me ajudou foi uma equipa vasta
na enfermagem, as enfermeiras do serviço de cirurgia, que eram orientadas
pela enfermeira Lurdes Soares, que era
a chefe de serviço, foi ela que nos ajudou. Depois também todo um conjunto de profissionais, como auxiliares de
ação médica. Fomos desenvolvendo o
projeto, atraindo para a nossa equipa a
psicologia clínica e as administrações.
Concretamente, na altura, a Dra. Ana
Palmeiro era a diretora da clínica, o diretor era o Dr. Francisco Manso, a quem
nós colocamos o interesse de fundar a
unidade da dor Medicina Paliativa e foram eles que nos ajudaram e também a

Excerto de uma entrevista a José Alexandre Barata

Como é que alguém pode integrar o
senhora comendadora Eva Nunes Cor- grupo?
reia, uma senhora muito importante do Essencialmente, esta estrutura é uma
IPO de Lisboa, que também nos ajudou. estrutura profissional e todos os trabalhos exigem empenho a 100%.
Que obstáculos surgiram na criação
Normalmente os atores que entram
dos Cuidados Paliativos?
na companhia, são atores convidados,
Nesta altura não há obstáculos, porsão atores que conhecemos, nomeadatanto o nosso projeto é aceite à nossa
mente que já fizeram formações com
maneira, não nos põem objeções. Na
o diretor artístico, que é quem gere a
época, em Portugal, isto é também ino- companhia. Também há uma outra forvador. Nós tivemos em 1993, portanto, ma de fazer parte da companhia que é
há 23 anos, um hospital que passou a através de “classes teatro”, participandar aos doentes, mesmo quando iam do como alunos, nessas classes, que se
para o domicílio, os medicamentos desenvolvem ao longo do ano letivo,
próprios dos cuidados paliativos, os uma vez por semana.
medicamentos da dor, particularmente Como é que o grupo sobreviveu a
a morfina.
uma época em que os cortes na cultuEm 2010, as administrações retiraram
pura e simplesmente esta possibilidade, tivemos dificuldades depois, porque é um caminho longo por causa das
lógicas administrativas e das leis das
especialidades médicas, etc...
Portanto, depois tivemos altos e baixos,
dificuldades, mas fomos conseguindo
ultrapassá-las. Tivemos pessoas que
nos ajudaram, mas também administrações que foram hostis perante o
nosso trabalho.
Catarina Ramos, Beatriz, Viviana

ra foram muitos?
Sobreviveu, acho que a palavra é sobreviver.
Nós somos uma companhia subsidiada
pela Direção Geral das Artes, dependemos do apoio estatal para a nossa atividade, obviamente que temos um grande
apoio da Câmara Municipal do Fundão,
que é a nossa base para trabalhar, mas
os cortes que foram feitos nos últimos
anos, nos apoios às artes, foram difíceis de gerir, porque tivemos que despedir pessoas por falta de dinheiro e

desinvestir também nas produções que
fazíamos, porque não havia condições
de as fazer. De qualquer forma, aquilo que nos ajudou a sobreviver foram
os projetos que desenvolvemos com
a comunidade e com outras entidades
culturais do concelho, como o “Teatro
Agosto”, e foi isso que nos ajudou muito a estar ainda hoje a trabalhar de uma
forma profissional.
Na sua opinião qual é a importância
do teatro na formação dos jovens?
Eu acho fundamental o teatro, porque
como Almeida Garrett disse, uma civilização sem teatro é uma civilização que
não existe.
O teatro abre perspetivas diferentes
aos jovens como vocês. Acho que dá a
possibilidade de olhar para as coisas de
maneira diferente, também de as transportar para a realidade, porque o teatro
não é mais do que fazer de conta que
somos outras pessoas, noutro tempo.
Ajudamos a sonhar, a viajar através
da arte e eu acho que esssa capacidade que os jovens têm deve ser bastante
aproveitada, através do contacto com o
teatro, por isso acho fundamental que
o teatro faça parte do curriculo de formação dos jovens.
Ana Neves, Inês Salvado, Inês Fernandes, Luísa Araújo

Excerto de uma entrevista a André Ladeira (membro da organização do FMF)
INTRODUÇÃO

Porque é que o sítio escolhido foi o Fundão?

O FMF é um festival de musica, no Fundão, que promove uma noite inteira de
música especialmente dirigida ao público mais jovem. A Associação procura
abranger todo o tipo de público, mas admite que este evento é direcionado
sobretudo para o público jovem, que se encontra de férias durante a Páscoa.
Um outro objetivo prende-se com a vontade de dinamizar a cidade do Fundão,
garantindo animação a todos os fundanenses e aos cada vez mais visitantes de
todo os pontos do país.

O gosto pela música sempre foi a base de tudo, como íamos a festivais no litoral,
queríamos ter algo na nossa terra, para as nossas gentes, neste caso, jovens.

Como surgiu a ideia de criar o FMF?
Bem, a ideia surgiu de mim e do Pedro Gonçalves (outro membro da organização), sempre gostámos de festivais, começamos a reunir os recursos necessários
e fomos em “frente”.

Qual é a sensação de ver o festival reconhecido?
A sensação de ver o festival reconhecido é uma pergunta difícil, não se pode dizer concretamente o que se sente, é muito bom, trabalhámos para isso e temos
boas pessoas connosco , esse é o segredo.
Quais são os planos para o futuro do festival ?
Os planos para o futuro são expandir para dois dias de festival.
TAS15
Camila Henriques, Catarina Santos, Eduardo Tomás, Sara Gonçalves

A beleza idealizada e inatingível

O humor

Ao longo da História da Humanidade pulações, pois as pessoas esquecem-se
os padrões de beleza têm vindo a so- que muitas das fotografias que veem
foram alteradas e que cada um tem a
frer grandes alterações.
sua constituição. Ao meterem na cabeEnquanto na Pré-História uma mulher
ça que têm de moldar o seu corpo de
rechonchuda era o ideal de beleza,
modo a que fique “perfeito” muitas
dado à associação da gordura à fertivezes fazem-no de forma errada e não
lidade, no Renascimento este conceito
obtêm os resultados desejados. Daí
era mais pormenorizado, sendo que
vem a anorexia, a bulimia, a colocação
uma jovem era bonita se tivesse uma
de silicone, as depressões…podendo
tez clara, cabelos compridos, ondulaalgumas destas levar à morte.
dos e, claro, com cor de oiro.
Por outro lado, passou-se não só a
Hoje, ainda não percebi bem qual é o
transformar o corpo como também a
estereótipo de alguém harmonioso, aliface. Pintar o cabelo, usar maquilhaás, nem sequer sei se tal existe! Pessogem, pôr lentes de contacto com cores
as morenas, pálidas, altas, baixas, mais
e botox...tudo maneiras de se tornarem
gordas, menos gordas…a meu ver, não
“mais bonitos”, esquecendo-se, ou mehá um tipo de padrão que consiga defilhor, não se importando com as consenir a beleza no conjunto de um ser.
quências destes.
Porém, somos bombardeados na passeAssim, através da manipulação do seu
relle por corpos altos e esguios, alguns
organismo e pondo em risco o mesmo,
até esqueléticos, em contraste com
o ser humano tenta alcançar uma “belemodelos de revista de grandes seios
za idealizada e inatingível”.
e ancas avantajadas. São estes ideais
Alexandra Costa, 10ºCT3, nº1
que trazem grandes problemas às po-

O humor é uma forma divertida e efi- bilidade de se rirem e de se divertirem
caz de criticar a sociedade e os seus com as desgraças da sua própria sociemais caricatos atos.
dade. Ao invés de consternar, o autor
promove o ânimo da população e siO uso de uma vertente cómica para
multaneamente expõe os “dogmas”
censurar algo ou alguém não é
sociais.
recente, já existe desde os
tempos mais remotos.
Contudo, este não é um
Foram, e continuam a
assunto morto nem persê-lo, os ilustres autodido na história, dado
res que viam no riso a
que, atualmente, são
forma certa de abordiversos os especialisdarem assuntos sotas no ramo, os humociais que os constranristas, que se dedicam
giam,
especialmente
a colocar um sorriso
numa altura em que a
na cara da sociedade ao
sociedade se encontrava
mesmo tempo que a ridifortemente
hierarquizada
cularizam, sem perderem a
e onde as discrepâncias a nível
credibilidade na sua crítica.
do estatuto social dos cidadãos eram
O humor é, desta forma, uma fonte
enormes.
de diversão através da qual o impacto
Um conhecido exemplo deste facto é da crítica social se torna maior e mais
Gil Vicente que, em qualquer uma das acessível.
suas obras, recorre ao cómico de modo
Eduarda David, Nº10 10ºCT2
a dar aos leitores/espetadores a possi-
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Espaço em branco
Fotografia / Desenho / Pintura
Foram a base do desenvolvimento deste projeto, com a ajuda do artista plástico Flávio Delgado.
Com ele aprendemos a abstrairmo-nos do real e a simplificar as formas das coisas “desenhamos coisas e não os objetos”.
Tivemos nomes como Maria Lino, Júlio Resende, David Hockney, Vito Acconci, Muybridge e Jules Marley como referências para o desenvolvimento do projeto.
Dando maior importância ao trabalho de Maria Lino, que esteve no mesmo espaço que nós e nos deu algumas indicações de processo e postura, nomeadamente a “necessidade de dar um nome ao que estamos a desenhar”.
Adquirimos outras capacidades de expressão tanto no diálogo como na realização dos trabalhos. O Flávio
afirmou , “Não pinto para representar algo”, o que nos levou a pensar que não devemos representar algo
porque temos que representar, mas sim porque nos faz sentir bem.
Conseguimos adquirir novas aprendizagens e modos de trabalhar diferentes. Foi uma experiência única
termos estado a trabalhar com alguém que já esteve no nosso lugar e nos ajudou da melhor forma.
Agradecemos ao Flávio por nos ter recebido da melhor maneira e impecavelmente.
Participação dos alunos de desenho do 11º ano do agrupamento de escolas do fundão no ESPAÇO PONTES | FUNDÃO com a escultora Maria Lino na
exposição “Em relação à linha II…,” de Maria Lino e Flávio Delgado

Em relação à linha II
Exposição - Escultura e Desenho
Até 28 de maio de 2016
ESPAÇO PONTES
Visitável na Rua João Franco, 33 - Fundão
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OFERTA FORMATIV
Um Agrupamento para todos, do pré-escolar à educação de adultos
Educação
Pré-escolar

1º
Ciclo

O
PRI
RÓ nha
P
i
RIO
res
ITÓ ta Te
E
F
RE B San
E
na

A partir dos 3 anos de idade 1º, 2º, 3º e 4º anos

J.I. da Capinha

EB Alcaria

J.I. dos Enxames

EB Fatela

Línguas: Inglês - 1º e 2º ano |
Francês - 3º e 4º ano

EB Pêro Viseu
J.I. da Fatela

EB Salgueiro

J.I. de Pêro Viseu

OFERTA COMUM A TODAS
AS ESCOLAS DO AGRUPA- 5º e 6º ano
MENTO:
Disciplinas de Enriquecimento Curricular (AEC):
EB João Franco
Área de Expressões: Música;
Expressão Plástica; Educação
Física;

EB Capinha

Oferta Complementar:

EB Valverde
EB Santa Teresinha

3º
Ciclo

2º
Ciclo

Empreendedorismo e Tecnologia (programação)

ENSINO REGULAR
E
ENSINO ARTÍSTICO ARTICULADO - Academia de
Música e Dança do Fundão

Curso de Educação e Formação - CEF tipo 3

7º,8º e 9º ano

Destina-se a alunos com idade igual ou superior a 15 anos em risco de abandono, com aproveitamento no 8.º ano de escolaridade, ou com frequência,
sem aproveitamento, do 9.º ano de escolaridade.

ENSINO REGULAR

EB João Franco
Escola Secundária
ENSINO ARTÍSTICO ARTICULADO -

Academia de Música e

Dança do Fundão

Duração: 1 ano
Certificação:
3º ciclo do ensino básico - 9º ano
qualificação profissional de nível 2

Atividades Extracurriculares
Projetos Clubes

À descoberta das 4 cidades – 1º ciclo
Ecoescolas
Desporto Escolar
Educação para o Empreendedorismo
Projetos internacionais ERASMUS +
Projetos Fundação Ilídio Pinho - Ciência na Escola
Ser Solidário
Promoção e Educação para a Saúde
Serviço de voluntariado no CHCB

Ambiente e Vida
Fotografia Vídeo e Cinema
Gravura e Serigrafia
Jornal Olho Vivo
Clubes de Rádio
Proteção Civil
Teatro – Grupo Histérico
Clube Europeu
Robótica
Fotónica – Haja Luz nas Escolas

Educação e formação de adultos - CQEP
Idade Igual ou superior a 18 anos

EFA Escolar B1

RVCC - Nível básico e Nível Secundário

Certificação do 1º Ciclo do Ensino Básico (4º ano)

Oportunidade que lhe permite ver reconhecidas, validadas e certificadas as competências adquiridas por via formal, não formal e informal, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida.

EFA Escolar B2
Certificação do 3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano)

EFA Escolar Sec, Tipo C (aprox. 5 meses)
(maiores de dezoito anos com o secundário incompleto)

Certificação do Ensino Secundário (12º ano)

12 março de 2016

upamento
Agr
de

VA 2016/2017

as do Fundão
c ol
s
E

Medalha de Ouro da Cidade do Fundão

Ensino
Secundário
10º, 11º e 12º ano

Cursos Científico-Humanísticos

Destinam-se a alunos que concluíram o 9º ano de escolaridade, que pretendem obter uma
formação de nível secundário
e, posteriormente, uma formação de nível superior.

Formação

Ciências e

Ciências

Línguas e

Artes

Tecnologias

Socioeconómicas

Humanidades

Visuais

Português

Geral

Língua Estrangeira
Filosofia
Educação Física

Específica

Matemática A

Trienal

Matemática A

História A

Desenho A

Geografia A

Específica

Física e Química A

Economia A

Bienais

Biologia e Geologia

Geografia A

(escolher 2)

Geom. Descritiva A

História B

Líng. Estrang. I, II ou III

Geom. Descritiva A

Literatura

Matemática B

Portuguesa

Hist. da Cult. e das
Artes

Mat. aplic. às ciênc.
sociais

Cursos Profissionais
Percurso formativo mais prático e voltado para o mundo do trabalho;

Certificação

Permitem a possibilidade de prosseguir estudos no ensino superior.

Curso do nível secundário de educação;

Condições de Acesso

Qualificação profissional de nível 4.

sc

9º ano de escolaridade ou formação equivalente

Formação

Análises
laboratoriais

Eletrónica, automação e computadores

s

rta
e
b
a
s
riçõe

Pré-in
Gestão e programação de sistemas informáticos

Psicossocial

Design - variante
interiores/exteriores

jurídicos

Matemática

Matemática

História da cultura e
das artes

Economia

Serviços

Português
Língua Estrangeira

Formação

Área de Integração

sóciocultural

Educação física
Tecnologias de informação e comunicação

Formação

Matemática

Matemática

Matemática

científica

Física e química

Física e química

Física e química

Química aplicada

Formação
técnica

Tecnologia química
Qualidade, segurança
e ambiente
Análises químicas

Electricidade e eletrónica
Tecnologias aplicadas
Sistemas digitais
Automação e comando

Arquitetura de computadores
Sistemas operativos
Redes de comunicação
Programas e sistemas
de comunicação

Matemática
Psicologia
Sociologia

Direito

Geometria descritiva
Direito processual

Área de expressões

Desenho de Comunicação

Comunidade e intervenção social

Desenho assistido por
computador

Animação sociocultural

Materiais e tecnologias

Técnicas de administração e relações
públicas

Psicopatologia

Design de interiores/
exteriores

Informática e contabilidade judiciais

Org. judiciária e práticas registral/notarial
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Geração Depositrão 8

Dia Eco-Escolas
Nem a chuva diminuiu o entusiamo dos alunos que participavam nas várias atividades
realizadas no Dia Eco-Escolas, inserido no
Dia do Agrupamento. Com a dinamização
a cargo da turma do 7º D, os diversos jogos
ambientais e as pinturas faciais animaram
todos os alunos que apareceram na tenda
do Eco-Escolas.

Muitos foram os que trouxeram REEE (equipamentos elétricos e eletrónicos) e pilhas
usadas, e em troca tiraram uma divertida
Até ao final do mês de junho a nossa escola continua a recolher todos os tipos de
fotografia!
REEE (pequenos e grandes eletrodomésticos, televisões, resíduos de natureza inA equipa Eco-Escolas
formática e lâmpadas fluorescentes e economizadoras) e pilhas/acumuladores.

NÓS continuamos a RECICLAR!      

Se tiveres REEE lá por casa…deposita-os no
nosso DEPOSITRÃO!
DEPOSITRÃO- Defender o melhor para o ambiente
O Depositrão é um contentor para a recolha de pequenos eletrodomésticos e
pilhas em fim de vida, tais como: secadores de cabelo, batedeiras, varinhas mágicas, torradeiras, aspiradores, telefones/telemóveis, relógios, balanças de cozinha, computadores, impressoras; pilhas de comandos, brinquedos, relógios,
baterias de computadores portáteis, telemóveis e máquinas fotográficas.

Porque devemos reciclar as pilhas e baterias usadas?
Alguns destes resíduos são considerados
perigosos, pois são
compostos por metais pesados tóxicos
e não-biodegradáveis,
tais como o cádmio,
o chumbo e o mercúrio, entre outros. O
seu tratamento indevido pode conduzir à
contaminação do solo,
dos cursos de água,
dos lençóis freáticos,
e ter efeitos adversos
na flora e na fauna. Em
última análise, algumas das substâncias
que compõem as baterias chegam aos seres humanos, através
da cadeia alimentar.
Tendo em conta a perigosidade associada
a estes resíduos, o Decreto-Lei 6/2009, de 6
de janeiro, resume as
responsabilidades de
todos os intervenientes no ciclo de vida destes produtos: produtores, distribuidores e utilizadores, entre outros. Os utilizadores finais de pilhas e acumuladores devem entregar os seus resíduos nos pontos de recolha seletiva, tais como
as escolas onde existe o Depositrão, as lojas (sem implicar a compra de novos
produtos) ou as Câmaras Municipais.

Papel das Escolas Geração Depositrão
As escolas da Geração Depositrão desempenham esta função, informando e sensibilizando a comunidade escolar e envolvente acerca da necessidade de reciclar
estes resíduos. Deste modo, evitamos o risco de deposição indevida de substâncias nocivas e a poluição que poderia resultar de um comportamento incorreto,
ao mesmo tempo que aproveitamos os materiais que provêm da reciclagem,
não sendo necessário extraí-los da Natureza. Em suma, poupamos os recursos
naturais!
http://www.facebook.com/geracaodepositrao
http://www.erp-recycling.pt/
http://www.geracaodepositrao.abae.pt/

Colabora com o ambiente e dá uma nova vida aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e às
tuas pilhas e baterias.
celiafreitas@esfundao.pt
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PILHA A PILHA, ENCHE A ESCOLA DE PRÉMIOS
À semelhança dos anos anteriores, Até ao dia 29 de maio deposita as
no final de cada edição do “Pilhão pilhas usadas nos pilhões espalhavai à Escola» a Ecopilhas lança um dos pela escola.
desafio extra.
Ao participares ajudas a tua esEste ano vai premiar, em cada dis- cola a ganhar e ao mesmo tempo
trito, a escola que recolher mais pi- preservas o meio ambiente!
lhas.
A equipa Eco-Escolas

Vamos ao mercado e à Quinta

Mãos no barro

Os alunos da EB/JI da Capinha foram
à quinta, atividade integrante das visitas educativas, no dia 14 de março de
2016.

Hoje, quinta – feira, dia 14 de abril de 2016, os alunos que frequentam o JI/EB
da Capinha realizaram uma visita de estudo à localidade do Telhado, freguesia
do Fundão.

À hora de almoço já estávamos na
quinta, onde aproveitamos para visitar os animais, tais como: égua, burro, pónei, bode, cabra, vacas, porcos,
ovelha, pombos, coelhos, galinhas, paIniciamos a visita, por volta das
tos…Também entrámos na estufa onde
10h30m, junto à praça antiga, onde obplantamos alguns produtos que tínhaservámos a pintura que retrata o mermos comprado na praça.
cado de outros tempos.
Na quinta pedagógica atravessamos a
O professor Pedro a seguir, distribuiu
ponta da verdade e ainda desfrutamos
alguns cestos e dinheiro pelos alunos
para brincar.
para que pudéssemos fazer compras.
Depois do lanche chegou o autocarro e
Enchemos os cestinhos com: couve garegressamos à Capinha. Gostamos muilega, couve flor, brócolos, azeitonas,
to deste dia e do que pudemos aprender!
laranjas, nozes, cherovias, maçãs e boSabemos que poderemos voltar cá com
linhos.
os nossos pais.
Provámos azeitonas, nozes e chouriço.
(Os alunos da EB/JI Capinha)
Neste dia, conhecemos todos os espaços da praça.

A saída foi ás 9h e 30m da manhã, o transporte foi feito de autocarro, cedido
pela Câmara Municipal do Fundão, além da mochila com o almoço, os alunos
levaram o guarda-chuva, esteve um dia de inverno.
Cada aluno teve oportunidade de mexer no barro, dar asas à imaginação e fazer
um objeto à sua escolha. Observaram como os oleiros fabricam as peças que
vemos à venda e de onde vem o barro, o que eles trabalharam veio do solo junto
ao rio Zêzere. Foi um dia bem passado e diferente.
(Afonso Valério – 2º ano)

JARDIM DE INFÂNCIA ENXAMES
VISITA AO TELHADO – “VAMOS METER AS MÃOS NO
BARRO”
Fomos passear ao Telhado. Fomos de autocarro com os nossos amigos das outras escolas que já conhecemos e ainda com o nosso guia habitual o Sr. Pedro. Ele
explicou-nos muitas coisas interessantes sobre a principal profissão das pessoas
do telhado que é ser OLEIRO.
Aprendemos a conhecer o barro, como se amassa, como se molda e onde, e
ainda o que se faz com o mesmo. Vimos muitas peças antigas que as pessoas
utilizavam no seu dia a dia e conhecemos as famosas “Bruxas do Telhado” que
são púcaros em barro com muitos buracos e que servem para assar castanhas.
No final cada um de nós fez uma pecinha com barro que trouxemos para a nossa
escola.
Tivemos ainda tempo para conhecer o poeta Albano Martins e visitar a “Torre
das palavras”
Foi um dia interessante apesar da chuva que sempre nos acompanhou!!!

Football Manager 2016
Caros leitores hoje trago-vos a minha
apreciação crítica do jogo Football Manager 2016 ou mais conhecido por FM
16. Este videojogo desenvolvido pela
Sports Interactive está disponível para
PC desde o dia 13 de Novembro de
2015 e até então já conquistou milhões
de gamers e apaixonados de futebol. O
FM 16 permite colocar-te na pele de um
verdadeiro treinador de futebol. Com
um fantástico modo carreira ascende
desde a equipa dos distritais até à melhor equipa do mundo.
Este jogo possui uma base
de dados que
te permite ter
na mão quase
todos os jogadores, clubes e
ligas do mundo.
Gráficos
incríveis e jogabilidade óptima. Cria as
tuas tácticas,
faz
fantásticos negócios,

treina os teus jogadores, interage com
a imprensa e no final podes ser nomeado o melhor treinador do mundo.
Recomendo fortemente este jogo a todos os apaixonados do futebol, e repito
a todos pois é um jogo extremamente
fácil de jogar e qualquer um o pode
perceber. Torna o teu sonho realidade
e torna-te assim o próximo José Mourinho.

Casa do Barro - Telhado

João Silveira

NOTA: 7/10

No dia 25 de fevereiro, os alunos da EB do Salgueiro, deslocaram-se à freguesia
do Telhado, onde puderam contar com a agradável presença dos alunos da EB e
JI da localidade. Visitaram a Casa do Barro e conheceram a história da freguesia.
No final, puseram as mãos no barro e deram asas à imaginação.
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LANCHA PRAZEROSO MAS NÃO SEJAS GULOSO.

JI de PÊRO VISEU e COME PRAZEROSO… COM O JI
Centro de Saúde de PÊRO VISEU

Hoje dia 20 de abril houve surpresas no A partir do programa de lanches saudánosso jardim de infância de Pêro Viseu.
veis para a escola, de promoção e eduComo era um dia especial, de manhã, cação para a saúde, os alunos do jardim
escolhemos uma das receitas trazidas de infância de Pêro Viseu desenvolvem
de casa e fizemos bolo de iogurte.
atividades que visam essencialmente a
Tal como te- aquisição de hábitos alimentares saumos previs- dáveis, assim como ajudar a familiarito no nosso zar os pais/EE, no que concerne à aliprojeto cola- mentação equilibrada, por via dos seus
borámos na educandos.
confeção do
bolo e também trouxemos todos os in- Assim, fizemos experiências com segredientes necessários – ovos, açúcar, mentes, água, algodão e terra.
farinha, óleo e iogurte.

Crescer de forma saudável também se ensina
EB e JI de Pêro Viseu - Projeto “Curte Iogurte”
Este projecto educativo pretende sensibilizar alunos, encarregados de educação
e professores para uma alimentação equilibrada e estilos de vida saudáveis.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 32% das crianças portugueses
com 11 anos têm excesso de peso e a solução passa por ter uma alimentação saudável e equilibrada desde sempre.
Neste sentido, o curte iogurte pretende promover o consumo do iogurte, enquanto parte integrante de um lanche saudável e nutritivo para crianças e jovens, como fonte de proteínas, vitaminas e cálcio, contribuindo para uma dieta
equilibrada e saborosa ao mesmo tempo.
Com a Fábrica de Iogurtes da Science4you podemos realizar experiências que
nos permitiram de forma educativa e criativa trabalhar os temas da alimentação
e estilos de vida saudáveis de forma pedagógica.

Também utilizámos frascos de vidro e Na comemoração do Dia Mundial da Alimentação fizemos iogurtes naturais com
compota de frutos silvestres.
vasos.
O que estaremos a guardar aqui na Na comemoração do Dia Mundial da Saúde fizemos iogurtes com gelatina. Neste
dia também esteve presente uma nutricionista ligada ao Projeto “Curte Iogurte”
que realizou uma sessão com os encarregados de educação, mostrando que com
pouco dinheiro pode-se proporcionar lanches saudáveis.
A próxima experiência, quem sabe, talvez alguns deliciosos gelados de iogurte
para refrescar o verão.

Aceitámos a proposta de uma entidade
da área da saúde e desta forma tivemos
a oportunidade de o Centro de Saúde
do Fundão voltar a estar connosco para
recordar a importância de uma alimentação equilibrada e saudável.
Todos se lembravam da participação
no Semáforo do Lanche Saudável, dos
cuidados com uma correta higiene pessoal e neste dia era a vez de recordar o
Dia Mundial da Saúde e conversar sobre alimentação equilibrada.

Aqui ficam algumas fotografias da atividade:
Os docentes e alunos da EB e JI de Pêro Viseu
mão?
Depois de observarmos todos os elementos decidimos fazer algumas experiências para saber como os alimentos
começam o seu desenvolvimento.

Começamos por assistir ao filme da Senhora Roda. De seguida, houve tempo experiência 1:
para as perguntas e para a sistematiColocámos algodão no frasco de vidro.
zação do que ouvimos através de uma
Depois as sementes de feijão, sobre o
grande conversa em redondo.
Compreendemos que devem ser sempre incluídos na nossa alimentação
alimentos de qualidade que que nos
garantam o consumo dos vários nutrientes, devendo conter pão ou um alimento equivalente, fruta ou legumes,
um laticínio e água.
Para concluir, e melhor concretizar o
que ouvimos na história, participámos
no jogo de seleção dos alimentos.

algodão. Por fim regámos tudo com um
Saudáveis ou não, para a nossa alimen- bocadinho de água.
tação?
Sem batota, lá metemos a mão no saco,
retirávamos um alimento de cada vez e
depois ver a que lado
pertencia, colocávamo-lo no quadro.
Confirmámos, pelos resultados do
jogo, a aprendizagem já conseguida sobre consequências nas opções de determinados regimes alimentares.
Terminámos com muitos beijinhos surpresa e a degustação do bolo de iogurte para sabermos se era do agrado de
quem o comeu. Parabéns aos pasteleiros pois estava muito bom!
Que dia divertido!

experiência 2:

Colocámos terra no vaso. Depois de
A Escola EB de Pêro Viseu comemorou a chegada do final do 2º Período com
abrir os buraquinhos, na terra, colocá- atividades divertidas e animadas! Como o coelho da Páscoa já andava à espreita
mos lá as sementes de feijão e voltá- construímos umas cenourinhas para comemorar a sua chegada e recheamo-las
com uns deliciosos ovos e amêndoas, ficaram muito bonitas e o coelho da Páscoa agradeceu o nosso empenho. Também pintamos desenhos alusivos à quadra Pascal para decoração das salas de aula e fizemos uma pequena prendinha
para presentear os nossos papás para
agradecer todo o carinho, dedicação e
paciência que tem connosco, pois são
os Melhores Pais do Mundo!
Alunos e professores da EB de Pêro
Viseu
mos a tapá-las com terra. Por fim regámos tudo com um bocadinho de água.

Os colaboradores do jardim de infân- Questão levantada: Qual feijão irá gercia de Pêro Viseu. minar mais rápido? Será o da terra?
Estamos à espera pois queremos ver os
feijões a crescer.
Os colaboradores do jardim de infância de Pêro Viseu.
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Pequenas obras... grandes gestos

23 de abril – Dia Nacional da Educação de Surdos

Uma aula diferente na turma ST6!

No passado dia 23 de abril comemorou-se o Dia Nacional da Educação de Surdos.
Esta data tem como objetivo informar e sensibilizar as pessoas para as questões
da comunidade surda e da sua língua, a constante luta por melhores condições
de vida, trabalho, educação, cidadania e em prol do reconhecimento da Língua
Gestual.

No dia 20 de Abril de 2016, vieram duas professoras, à nossa sala de aula, para
nos falarem do Dia Nacional da Educação de Surdos. Ambas vieram falar-nos e
ensinar-nos a Língua Gestual Portuguesa (LGP).

Para celebrar este dia, decorreram, na Escola de Santa Teresinha, sessões de
sensibilização, em que os alunos das turmas ST4 e ST6 aprenderam o Alfabeto
Gestual com a ajuda da Terapeuta da Fala Sara Gata e da Professora Natália
Marques, especializada em Educação Especial (Domínio da Audição e Surdez).
No final, usando as mãos, todos já sabiam dizer o seu nome em Língua Gestual!

Cada aluno recebeu o Alfabeto Manual da Associação de Surdos. A partir das
imagens representativas de cada letra, todos as treinaram, gestualmente.
Foi muito divertido dizermos os nossos nomes, na língua gestual.
Quisemos saber mais! Pedimos à professora Natália Marques e à terapeuta da
fala, Sara Gata, que nos ensinassem determinadas palavras. Assim, aprendemos
a dizer: bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, mãe, pai, palmas, menino, menina, sim, não... Até aprendemos uma frase: “Gosto muito de ti.”

A Língua Gestual Portuguesa (LGP) é a língua dos surdos portugueses e é uma
das três línguas oficiais do nosso país. A LGP é uma língua visual, possui uma Apreciámos este momento. O saber não ocupa lugar! Agora, sabemos mais!
estrutura gramatical e vocabulário próprios. É uma língua viva, em constante Muito agradecemos esta iniciativa!
evolução.
Escola Básica Santa Teresinha – Turma ST6 – 3ºANO
O Agrupamento de Escolas do Fundão tem um Gabinete de Apoio Especializado
à Surdez (GAES) que trabalha, de forma direta, com os educadores, professores,
pais e outros profissionais deste agrupamento, no sentido de dar encaminhamento aos alunos com deficiência auditiva na resolução das suas dificuldades. O
GAES situa-se no “Espaço D”, na Escola João Franco e funciona às terças-feiras,
das 15:30h às 16:30h.
Natália Marques e Sara Gata

GRUPO DE CAVAQUINHOS CANTA E ENCANTA

Cozinha divertida

A turma 12.ºAPS13 apresentou, com êxito, no Dia do Agrupamento, uma atividade musical de cavaquinhos e voz no âmbito da música popular, preparada na
disciplina de Área de Expressões com a colaboração do Professor Luís Campos
Costa de Expressão Musical. Esta mesma atividade já tinha sido anteriormente
apresentada, mas numa versão mais alongada, no APPCDM e no Lar de Nossa
Senhora de Fátima da Santa Casa da Misericórdia, nos dia 9 e 16, respetivamente,
e contribuiu mais uma vez para um dia diferente, cheio de alegria, conforme se
pôde verificar nas redes sociais destas instituições:

Um grupo de alunos de educação especial, pondo em prática os conhecimentos
que têm vindo a adquirir na “cozinha divertida”, resolveram festejar e dar a
provar alguns dos seus melhores “petiscos”. A direcção do agrupamento partilhou este momento manifestando todo o seu apoio, sensibilizando os alunos
para a continuidade e aprofundamento de conhecimentos visando a autonomia e preparação para a vida ativa. O convívio realizou-se na nova sala da UAM
(Unidade de Apoio à Multideficiência) onde os alunos deram as boas vindas aos
convidados com uma pequena poesia e uma reportagem, ambas da autoria dos
mesmos, ilustrando o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo.

“Um grupo de cavaquinhos do Agrupamento de Escolas do Fundão esteve no
lar Nossa Senhora de Fátima e deixou
música e alegria numa manhã soalheira de março. Constituído por alunos e
professores do curso técnico profissional de apoio psicossocial, o grupo de
cavaquinhos encantou os idosos do lar
e centro de dia do Fundão com a apresentação de um reportório de músicas
tradicionais popularizadas na monda
e nos bailes na aldeia. Tia Anica, Chapéu Preto ou Alecrim são canções do
universo popular que além de tocadas
e interpretadas pelos jovens e professores também foram trauteadas pelos
utentes das nossas valências. Muitos
dos idosos recuaram no tempo e soltaram algumas gargalhadas pois, como
dizia uma utente, tristezas não pagam
dívidas. Generosa dos Santos foi uma
dessas pessoas. Do conjunto de alunos
que participaram na iniciativa saliência para Soraia, Alexandra e Mariana.
Mostraram-se radiantes por trazerem
“motivação e alegria a lugares onde é
preciso espalhar boa disposição”.

“Ontem de manhã tivemos a presença
de alunas do curso de Apoio Psicossocial
da Escola Secundária do Fundão, que
nos presentearam com músicas populares por nós bem conhecidas!! Temos que
voltar a repetir!!!”
APPACDM Fundão

Exposição de instrumentos musicais
Os alunos do 8º ano realizaram um trabalho proposto no âmbito da disciplina
de Físico-química, com o objetivo de construir um instrumento musical para o
início do estudo do som, um dos domínios de aprendizagem. Para este projeto
contaram com a ajuda dos respetivos Encarregados de Educação.
Devido à variedade de instrumentos, os membros do 8ºA executaram um concerto com todos os instrumentos criados de raiz.
Os instrumentos estiveram expostos no átrio da escola no dia do Agrupamento.
Foi uma experiência importante para todo o 8º ano!

Lar de Nª Sr.ª de Fátima
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Olimpíadas de Física na Universidade de Coimbra

Concurso Internacional de Matemática
No dia 16 de abril, onze alunos da escola
deslocaram-se à Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa, a fim de participarem nas finais
do concurso internacional de matemática “Pangea”. O concurso teve uma primeira fase a nível de escolas onde participaram muitas escolas do pais, tendo
os nossos alunos sido selecionados por
terem obtidos excelentes resultados. A
todos eles os nossos parabéns pelos resultados obtidos e pelo excelente empenho e comportamento que demonstraram em todo o processo.

Alunos participantes: Joana Almeida (6º C); Miguel Maximino e Pedro
Leitão (7º A); Inês Cruz (8º D); Afonso Lopes (9º A); Ana Silva, Catarina Rocha, Rita Almeida e Sara Salvado (9º B); Beatriz Cardoso e Rita
Belchior (10º CT1).

No dia 16 de abril de 2016, os alunos Pedro Braz, João Ramos e Marco Bento do
9º ano e Joana Brás e Alexandre Freira do 11ºano participaram na etapa regional das olimpíadas de física, na Universidade de Coimbra.
De manhã realizaram as provas e à tarde visitaram a exposição “Partículas – do
bosão de Higgs à matéria escura” organizada pelo Laboratório de Investigação
de Partículas (LIP) para comemorar os seus 30 anos. A estrela da exposição é o
túnel interativo do LHC, produzido pelo MediaLab do CERN onde os visitantes
são convidados a acelerar os protões com a energia de um pontapé e a conversar sobre os resultados obtidos.

SIMULACRO
No dia 8 de abril realizou-se um SIMU- tes saibam o papel que lhes compete.
LACRO no Agrupamento de Escolas do
Encontra-se também definida no Plano
Fundão.
de Emergência Interno uma Equipa de
O simulacro é um exercício que serve Intervenção , que tem como principal
para que num cenário real se consiga função intervir como veículo facilitador
lidar o melhor possível com sentimen- numa emergência.
tos de pânico, evitando que eventuais
Neste simulacro treinou-se essencialdanos materiais sejam agravados com
mente a evacuação tendo em vista:
danos ou perdas humanas.
Coordenar a evacuação de pessoas
Na nossa escola encontra-se implemenpara o exterior de acordo com regras
tado um Plano de Emergência Interna,
gerais de evacuação;
no qual são definidas medidas a apliCertificação da saída de todos os
car em situações de emergência, que
ocupantes;
é conhecido por toda a comunidade
Concentração no ponto de reunião;
escolar, havendo particular cuidado de
veicular estas regras junto dos alunos e
Manter ordem no ponto de reunião
pais no início do ano letivo.
procedendo à contagem dos elementos de cada grupo e não permitindo
É imperioso que numa situação de
que ninguém se retire até ser dada
emergência as regras sejam cumpridas
ordem pelo chefe de segurança.
e acima de tudo todos os intervenien-

CONCURSO GÁS SEGURO
Com o objetivo de comunicar e pôr em prática bons procedimentos de
Segurança, na área do gás doméstico, a Inforgás – Comércio de Gás Lda, desafia a imaginação e capacidade de comunicação dos jovens para produzir
a melhor comunicação de procedimentos corretos de segurança a ter com
o gás no dia-a-dia.
Deste modo, convidam-se os estudantes do 2º e 3º ciclos do ensino básico
a elaborar uma comunicação de Procedimentos de Segurança, em panfleto, desdobrável, cartaz, poster, ou vídeo, tendo em vista a sensibilização
geral em termos de cuidados de segurança a tomar com o gás doméstico,
que deverá ter por base os procedimentos de segurança.

Consulta o regulamento na página da Internet do
Agrupamento de Escolas do Fundão
www.esfundao.pt
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Clube de Proteção Civil
Ação de Prevenção e Segurança Rodoviária
Está a decorrer desde o dia 4 e 5 prolongando-se aos dias 18 e 19 uma Ação de
Prevenção e Segurança Rodoviária proposta por Scutvias, Autoestradas da Beira
Interior, S.A.
São convidados a participar os alunos do 9º ano, Voc 14 e PAV 15, por serem
alunos com conhecimentos de físico-química essenciais para melhor assimilar
os exercícios práticos realizados durante a ação e por terem idades próximas de poderem vir
a conduzir um veículo
motorizado.
A pertinência do convite aos alunos do PAV
15 teve a ver com o facto de um dos objetivos
do curso ser a aprendizagem de condução de
máquinas agrícolas.
A ação tem sido do
agrado dos alunos.

DIA MUNDIAL DO LIVRO NA BECRE
DA ESCOLA JOÃO FRANCO
O dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro foi comemorado. Alunos dos 12º e
do 5º anos partilharam momentos de poesia com o poeta beirão Eugénio de
Andrade.
Num primeiro momento, dramatizou-se uma entrevista entre duas jornalistas e o poeta. Este leu ainda o “Poema à mãe”. Seguiu-se a leitura partilhada
dos poemas “Verão” e “Lagarto”, ouviu-se a gravação de um poema com a
voz do próprio poeta, depois do que todos os presentes tiveram direito a um
marcador alusivo à atividade.
Momentos belos e emotivos foram partilhados!

Histórias? É connosco!
O Projeto “HEC – Histórias? É connosco!” voltou à estrada. A história escolhida
foi “O menino que tinha dois olhos” e o tema abordado foi a discriminação pela
diferença, a violência e o bullying.
A sessão tem início com a leitura dos artigos 2º, 19º e 30º, que abordam as diferenças, os maus-tratos e as minorias. Depois, embarca-se na história e fala-se
um pouco sobre ela. Segue-se a apresentação de um pequeno powerpoint sobre
o bullying e finaliza-se a sessão com o visionamento de um filme de animação
alusivo ao tema. A finalizar, um pequeno debate.

À descoberta do “Memorial do Convento”
Deve-se a construção do convento de Mafra ao rei D. João V, por um voto
que fez se lhe nascesse um filho, vão aqui seiscentos homens que não fizeram filho nenhum à rainha e eles pagam o voto, que se lixam, com perdão
da anacrónica voz”. (in Memorial do Convento, José Saramago)
No dia 2 de março, os alunos do 12ºAno
do ensino regular e profissional, do
Agrupamento de Escolas do Fundão,
deslocaram-se a Mafra. Esta atividade
realizou-se no âmbito da disciplina de
Português - estudo da obra Memorial
do Convento, de José Saramago.
Os docentes e os alunos foram recebidos por vários guias turísticos do convento de Mafra, os quais solicitaram
a formação de pequenos grupos, para
que a visita fosse mais rentável.
Os alunos tiveram o privilégio de conversar com os guias sobre a integração
histórica da obra de José Saramago na
época de construção do Convento. Assim, os discentes usufruíram de uma
visita guiada às divisões do Convento
mais importantes referidas na obra de

Algumas opiniões dos alunos da APS/ “Ficamos, sem dúvida, com mais conheAGR acerca da visita de estudo ao con- cimento sobre o convento e a obra Mevento de Mafra:
morial do Convento.”

“A visita de estudo a Mafra foi bastante
Mariana Rodrigues APS 13
interessante. Gostei muito de visitar o
“… a guia motivou bastante e cativouconvento e saber mais sobre a sua cons-nos. Também gostei do teatro que retrução”.
tratava a ação da obra Memorial do
Emma
da
Costa
APS13
Convento”.
Também se assistiu à representação da
obra Memorial do convento, o qual pos- “… pois foi muito interessante e um dia
Bruna Lopes APS13
sibilitou aos alunos compreenderem o bem passado”.
“…um belo palácio com decoração soconteúdo fulcral do livro, ou seja, o voo
Soraia Costa APS13 nhadora”.
da passarola, a relação de Blimunda e
Baltasar e a construção do convento de Gostei imenso da visita de estudo a
Luana AGR13
Mafra.
Mara, especialmente do teatro, porque
“… foi uma viagem ao passado”.
nos deu a conhecer um pouco mais a
No pouco tempo livre que ficou, ainda
Lara Bento APS13
história de Baltazar e de Blimunda.
foi possível degustar alguma gastronomia tradicional de Mafra, sobretudo
Sara Patrício AGR13 “… foi bastante interessante. Gostei de
ver os quartos do Rei e da Rainha que
os doces conventuais como os “fradi“… compreendi melhor a obra Memoestavam em locais completamente oposnhos”.
rial do Convento e a época que é retratos.”
Foi um dia bem passado.
tada na mesma”.
Natacha Barreto APS13
Núcleo de estágio de Português
Adriana Figueira APS13
José Saramago, tal como os quartos separados do rei D. João V e da rainha D.
Maria Ana Josefa; a igreja; a biblioteca;
as salas de estar.
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O que está, está
Que está no mar?
_ Um peixe a tagarelar.
Que está no tubarão?
_ Uma tartaruga a comer um mexilhão.
Que está na baleia?
_ Muitos peixes a comer areia.
Que esta no golfinho?
_ Uma gaivota a fazer o ninho.
Que está na orca?
_ Uma lula porca.
Que está no fundo do mar?
_ Um grupo de algas a cantar.
Que está no cimo do mar?
_ Uma gaivota a voar.
Que esta à deriva no mar?
_ Um náufrago a sufocar.
Que está na praia?
_ Uma menina de saia.
Que esta na areia?
_ Uma bonita sereia.
Que está no rochedo?
_ Um caranguejo a voar sem medo.
Bárbara Giovetti Batista

ST6/3ºAno, 15-02-2016
Que está no jardim ?
_ Umas flores só, para mim.
Que está nas flores ?
_ Muitos, muitos amores.
Que está na cerca?
_ Um burro careca.
Que está no malmequer?
_ Uma linda mulher.
Que está na rosa?
_ Uma flor bem cheirosa.
Que está na margarida?
_ Uma menina adormecida.
Que está no cravo?
_ Um homem bravo.
Que está no canteiro?
_ Um mosquito guerreiro.
Que está no arbusto?
_ Um zangão robusto.
Que está no vaso?
_ Uma tulipa, por acaso.
Que está na relva?
_ Flores e flores, numa colorida selva.
Carolina Barradas de Carvalho

Palavra puxa palavra
Querida mãe
Querida mãe, eu adoro-te.
Adoro-te porque me ajudas.

Valores de amizade, educação e compreensão.
Compreensão que eu preciso para passar vencer obstáculos.
Obstáculos que me fazem crescer e ser
melhor.
Melhor mãe não há em todo o mundo!

SIMPLICIDADE É O NOSSO LEMA
NADA MAIS QUE UM POEMA
PARA EXPRESSAR A NOSSA ALEGRIA
E VONTADE DE PARTILHAR
NO VAI E VEM DESTE MUNDO
TODOS CORREM SEM PARAR
QUE BOM DEPOIS DA CORRERIA
TER UMA ESCOLA PARA ABRAÇAR
QUANDO VOU PARA O REFEITORIO
O CHEIRINHO POSSO ALCANÇAR
COM CERTEZA O BIFINHO
JÁ ME ESTÁ A ESPERAR

Texto colectivo do 3.º ano – Pêro Viseu

A Primavera
Na primavera há mil cores
Cores nos campos verdejantes cheios
de flores
Flores coloridas que perfumam a natureza
Natureza que se enche de vida nesta
época
Época dos animais terem os seus
filhotes
Filhotes que brincam debaixo de um
sol envergonhado
Envergonhado atrás de nuvens que precipitam sobre a terra
Terra que anuncia a chegada da primavera.
Texto colectivo do 4.º ano – Pêro Viseu
Professor: João Boléu

Semana da
leitura
Na semana de 14 a 17
de março decorreu na
EB do Salgueiro a “Semana da leitura”. Os
alunos ouviram e contaram várias histórias
e realizaram trabalhos sobre as mesmas.

20 março de 2016

Que está na sala?
_ Uma professora com uma pala.
Que está no recreio?
_ Um rapaz com receio
Que está no corredor?
_ Um esqueleto trepador.
Que está no caderno?
_ Um número interno.
Que está na mesa?
_ Uma caneta com esperteza!
Que está no dicionário?
_ Uma palavra com um diário.
Que está na cartolina?
_ Uma menina chamada Carolina.
Que está na cadeira?
_ Um olho da loja Olheira.
Que está na secretária?
_ Uma borracha canária.
Que está na sala dos professores?
_ Umas canecas com elevadores.
Que está no salão?
_ Um sapato a comer pão.
Rúben Miguel Garcia Salvado

“Um Momento com Eugénio de Andrade”

Ajudas-me a ser melhor pessoa.
Pessoa com muitos valores.

O que está em Marte?
_ Um astronauta a comer tarte.
O que está na Lua?
_ Uma cadela na rua.
O que está na Terra?
_ Um ET na serra.
O que está em Neptuno?
_ Um gato a jogar UNO.
O que está na constelação?
_ Uma estrela a cantar uma canção.
O que está em Plutão?
_ Um lindo botão.
O que está no sol?
_ Um foguetão de lençol.
O que está no meteorito?
_ Uma pedra a dar um grito.
O que está em Saturno?
_ Uma estrela a fazer um turno.
O que está em Úrano?
_ Um anel a fazer um ano
O que está na estrela cadente?
_ Um bonito dente.
O que está em Mercúrio?
_ Uma criatura a berrar um murmúrio.
Alexandre Manuel Padez Oliveira

O QUE SERIA DESTE MUNDO
SEM ALGUÉM PARA NOS ENSINAR
OS CAMINHOS TÃO DIFICEIS
QUE TEMOS DE TRILHAR
MUITAS PEDRAS NO SAPATO
COM CERTEZA VAMOS ENCONTRAR
MAS NÃO ESQUECEMOS AS REGRINHAS
POR ISSO UMA A UMA VAMOS ENFRENTAR
É BOM TER SEMPRE A ESCOLA
PASSE POR ONDE PASSAR
VOU CARREGAR SEMPRE COM JEITINHO
TODOS ELES NO OLHAR.
OBRIGADA A TODOS
ACABAMOS DE RECITAR
AGORA ESTA NA ALTURA
DE TODOS PROVAREM
O QUE APRENDEMOS A COZINHAR

No dia vinte e dois de Abril, e no âmbito da comemoração do “Dia Mundial
do Livro”, alunas do 12º ano, encenaram na Biblioteca João Franco, uma
hipotética e inusitada entrevista, com
a «presença» do poeta do nosso concelho, Eugénio de Andrade. Esta atividade pautou-se pela articulação entre
alunos do 12º ano e alunos de 5º, nomeadamente o 5ºA. Partilharam-se saberes sobre a vida e a obra do poeta,
e não faltou um recital de poesia, com
poemas do «anfitrião», entre outros, o
”Poema à mãe”, e poemas para a infância como, “O Verão” e o “Lagarto, estes
dois últimos, propostos pela turma do
5º A, com recitação partilhada. Todos

os elementos que se encontravam na
BECRE participaram. No final, foram
distribuídos marcadores de leitura,
produzidos pelos jovens que frequentam a UAM.
Como “prémio”, fomos presenteados
com um saboroso lanche, confecionado
pelo atelier de cozinha.
Esta é a escola inclusiva e de partilha
no seu esplendor…!
FL .

Cria uma fruta, colhe os prémios
O passatempo “CRIA UMA FRUTA, COLHE OS PRÉMIOS”, ação promovida pela
Compal, pela TETRA PAK em parceria
com o Programa Eco-Escolas ao qual se
associou o Projeto Operação Alegria foi
apresentada à turma do 7ºC que aderiu
com entusiasmo a esta atividade e que
tinha os seguintes objetivos:
Chamar a atenção da comunidade
escolar para a adoção de hábitos
e estilos de vida saudáveis em especial, para a importância de uma
alimentação equilibrada, onde as
frutas e legumes devem ter uma presença diária;
Informar sobre a importância da deposição das embalagens de cartão
para alimentos líquidos no ecoponto amarelo;
Divulgar o significado do símbolo FSC® constante das embalagens
da Tetra Pak utilizadas pela marca
Compal.
Envolver a comunidade escolar (alunos, professores, funcionários e
pais) em atividades específicas cujo objetivo é induzir

“Sentir a Primavera” nos espaços hospitalares

mensagens relacionadas com a sus- O Voluntariado Hospitalar da Liga dos Amigos do Centro Hospitentabilidade.
talar da Cova da Beira promove frequentemente atividades que
amenizem os espaços hospitalares e assinalem através de uma
O fruto a concurso
pequena amostra as comemorações celebradas pela comunidade.
foi construído com
Em março foi a vez de celebrar a chegada da primavera à natureza e ao hospital.
embalagens de cartão
Através do Projeto “Sentir a Primavera” foi proposto aos participantes que ideapara alimentos líquilizassem arranjos florais para o hospital. O Agrupamento de Escolas do Fundão
dos da Tetra Pak e da Tetra Pak da marassociou-se a esta efeméride através dos trabalhos realizados pela turma APS 14
ca Compal identificados com os símbosob a orientação das professoras Felisbela Fernandes e Maria do Carmo Matos,
los da Tetra Pack e FSC , com 40 cm de
que todos puderam ver expostos no átrio da escola secundária na última semalargura e 60 cm de altura.
na do 2º P, antes de irem ocupar um lugar de destaque no átrio do Hospital do
A turma decidiu criar um ananás, uma Fundão.
vez, que apresenta os seguintes benefíNo dia 18 de março, procedeu-se à inauguração dessa exposição inserida nas
cios nutricionais:
comemorações dos 60 anos do Hospital do Fundão, tendo a cerimónia musical
O fruto é rico em vitaminas C e E que sido, mais uma vez, da responsabilidade de alunos do nosso Agrupamento. Os
lhe conferem uma ação antioxidante, alunos do 9º A, Laura Alves e Sara Martins (vozes), Afonso Lopes (piano) e Marco
com efeitos sobre os radicais livres, Bento (saxofone) foram responsáveis por esse momento musical que assinalou
prevenindo o envelhecimento da pele a apresentação ao público dos trabalhos dos colegas. O Agrupamento foi repree o aparecimento de algumas doenças. sentado pelo diretor que enalteceu a colaboração entre as duas instituições e a
Para além disso, é uma fonte importan- disponibilidade dos alunos que através da música, artes ou voluntariado têm
te de vitaminas do tipo A e B, que pro- representado o Agrupamento sempre com uma prestação de grande valor.
tegem e regulam o organismo.
profª Fátima Corredoura
Tem um poder refrescante, e é rico em
fibras e sais minerais (fósforo, potássio, ferro, cálcio e magnésio).
Os alunos foram coordenados pela professora de Educação Visual, Lúcia Lã,
tendo também beneficiado da colaboração da professora de Geografia, Isabel Ferreira.

CLUBE EUROPEU

VII MERCADO DA BAGAGEIRA NO FUNDÃO

No Dia do Agrupamento, junto ao gradeamento da Escola Secundária, o projeto
“Ser Solidário”, juntamente com os alunos de vários níveis de ensino e professores, mais uma vez dinamizaram o Mercado da Bagageira, na cidade do Fundão.
Continuamos a refletir sobre a interculturalidade e mobilidade
Apesar da chuva, os objetivos deste evento foram cumpridos, visto que a popuno espaço europeu, tema definido para o ano europeu de 2016.
lação que ali passou pôde adquirir roupas e outros produtos em bom estado a
No dia do agrupamento no final do 2º período participamos com uma exposição preços muito acessíveis. Contribuímos para o bem-estar destes compradores e
sobre migrações e refugiados na Europa atual. Os trabalhos foram executados para alguma mudança de mentalidades, pois mostrou a adesão da população à
pelos alunos de economia A do 11º CSEAV.
reutilização de produtos usados.
Em dezembro organizamos uma conferência/debate sobre direitos humanos,
Ana Brioso e Catrina Crocker
interculturalidade, mobilidade e saúde com tês professores da UBI.

“Interculturalidade e mobilidade no espaço europeu”

Durante a semana da Europa, 9 a 13 de maio, continuaremos as nossas reflexões
e apresentaremos trabalhos dos alunos de sociologia da turma de apoio psicossocial do 2º ano, APS14. Ainda nessa semana e na seguinte teremos a semana
gastronómica europeia na cantina da escola e voltaremos, durante essa semana
e as seguintes, a conferências e debates sobre o tema.
Saudações europeias.
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A chegada da Nova Era
Eduardo Pizarro, 6ºD

Parte III
Uma história contada em vários episódios...

Nuvens brancas de algodão, doces como o Malcolm engoliu em seco e ficou nervoso.
açúcar, leves como uma pena rasgavam o - Como é que nós vamos explicar à mãe?! –
azul do céu.
perguntou Malcolm.
Essas nuvens encontravam-se distantes da - Calma… de certeza que os vossos pais vão
terra. Encontravam-se a uma altura irreal perceber. – acalmou-os McLance.
e inexistente, a uma altura que só a magia
Kate e Carl olharam um para o outro. A conpodia contar.
versa cheia de nervosismo que Carol e MalSeis corpos caíam, sobre o poder da gravi- colm estavam a ter era-lhes familiar. Faziadade, no céu. Eram puxados para baixo a -lhes lembrar o verão passado, quando Kate
uma velocidade bruta. Vinham de muito e Carl entraram no mundo da magia e não
alto, vinham de uma altura ainda maior que sabiam o que dizer aos pais. Agora, a magia
a das nuvens de algodão, doces como o açú- para eles era uma coisa perfeitamente vulcar, leves como uma pena.
gar, como o ar que respiravam ou como os
Caíam de uma forma incrivelmente contro- pássaros que ouviam de manhã a assobiar
lada, apesar da grande velocidade. Como se no exterior da casa.
a queda fosse planeada há já muito tempo, - Até parece que a magia é uma coisa nova
com muito cuidado.
para os vossos pais! – exclamou McLance.
A cada segundo que passava, o chão aproximava-se, as nuvens espalhavam-se para
criar uma névoa branca. A cada segundo
que passava, conseguia-se cheirar e ouvir
melhor a natureza. O canto dos pássaros
era cada vez mais claro e mais bonito.
Os corpos estavam a segundos do chão! A
natureza preparava-se para o grande impacto!
McLance tirou, do seu manto, uma varinha
de madeira de carvalho escuro, ornamentada com rubis e esmeraldas.
- Momento in ictu! – conjurou McLance, a
décimas de segundo do chão.
Então, como o feitiço resultou, mesmo antes do grande impacto, o tempo à volta, parou. Os heróis estavam, apenas a dez centímetros do chão, num estado de levitação
contínua. Passados sete segundos da conjuração, os heróis caíram na relva.
Kate levantou-se com rapidez. Ia limpar os
bocados de terra e relva do seu vestido, mas
reparou que as suas roupas tinham mudado.
- Porque é que eu estou a usar um manto? E
um vestido branco? – perguntou aflita.
Carol reparou o mesmo em si.
- Acho que a viagem interdimensional mudou as roupas de cada um. Talvez as roupas
que se utilizem aqui não sejam as mesmas
que se utilizam na vossa dimensão. – esclareceu Stormstin.
- Outra dimensão… - murmurou Carol,
olhando à sua volta.
Árvores altas de grandes ramos formavam
uma densa floresta no horizonte. Havia um
doce aroma de relva molhada. As serras
expandiam-se em grande quantidade e formavam solos de diferentes alturas.
- Eu nunca pensei que outra dimensão pudesse ser tão semelhante à Terra! – exclamou Malcolm.
- Vivem aqui pessoas? – perguntou Carl.
- Talvez… sabes… estas terras não são
habitadas há muito tempo!... – respondeu
McLance.
- O que aconteceu? – perguntou Kate.
- Bom… - McLance preparou-se para responder.
Stormstin travou-o com o seu olhar impenetrável e ao mesmo tempo hipnotizante.
- Não… - pronunciou-lhe Stormstin.
Até McLance, seu próprio irmão, não conseguia resistir aos seus poderes. Cada
Winniharrc tem uma magia dentro de si e
quando a lança, nenhuma outra pessoa consegue evitá-la. Claro que se usar a sua própria magia para se defender, é possível, mas
os Winniharrcs são um povo mágico forte e
todos, mas todos, nascem sempre com um
bocadinho de magia, nem que seja só um
miligrama de magia.

McLance calou-se e virou-se para Carl e os - Nós temos de salvar o meu irmão! – exclamou Kate agressivamente.
outros.
- Estamos em Evergold, a cidade dourada.
Também sabemos que em Evergold é sempre primavera. Por isso, acabamos de passar três meses. Estamos a ficar sem tempo.

E assim, Kate mergulhou no lago de ouro
liquído. Os outros lentamente começaram a
mergulhar também assustados com o que
iria ou poderia acontecer.

- Isto não é uma brincadeira. Evergold é
uma das cidades mais ricas. Não só em ouro
mas também em magia. A magia, aqui, corre a 60 FS (firestones) por segundo. Temos
de começar a praticar. – explicou Stormstin.

Após mergulharem sentiram uma estranha
mudança à sua volta, como se o ouro líquido já não estivesse lá e tivesse sido substituído por um líquido mais concentrado e
transparente.

- Podem dizer-nos o que são firestones? – O pequeno lago revelava-se fundo, mas alguns segundos depois caíram numa caverperguntou Kate.
- Firestones é a medida universal para ma- na.

gia. Existem medidas para comprimento, Os irmãos Jeann olharam para cima e obserpara capacidade, para volume. Esta é a da varam o líquido flutuante por cima deles.
magia. – esclareceu McLance.
- Carl?! – chamou Kate.
Mas não era. Os pais de Carol e Malcolm sa- - Então quer dizer que nós estamos num lu- O voz de Kate prolongava-se por aquela
biam muito bem que McLance e Stormstin gar onde há muito magia?
grande caverna.
eram Winniharrcs.
- Sim… pode-se dizer que sim. 60 FS p/seg é Todos começaram à procura de Carl. Era
Antes de McLance e Stormstin saberem que incrível. Numa cidade mágica normal, a ma- difícil ver no meio daquela escuridão assuseram Winniharrcs eles eram amigos de in- gia corre por volta dos 30 FS p/seg. Os FS tadora. Ouviam-se sons de pingos de água a
são medidos de 1 a 100. Normalmente, as cair. Sons de passos de um sapato de uma
fância dos pais de Carol e Malcolm.
Todos andaram um bocado por aquelas cidades do Planeta Terra só correm a 5 FS sola pesada e larga.
terras planas de cor verde. Carol tropeçou p/seg no máximo.
- Lumen! – conjurou McLance.
numa pequena pedra no meio da erva alta. Começaram a procurar um lugar para praA ponta da varinha brilhou e formou uma
Ao cair, viu um buraco por entre o monte. E, ticar. A cidade era grande e não havia muiespécie de esfera luminosa, como se McLantos lugares espaçosos e grandes para pratiao longe, viu alguma coisa a brilhar.
ce manejasse uma espécie de lanterna.
car magia.
Todos correram em direção a Carol.
- Carl?! – voltou a chamar Kate.
- Estás bem, querida? – perguntou Storms- Após vários minutos a explorar a cidade
abandonada, finalmente encontraram um Os pingos agora caíam com mais rapidez e
tin.
lugar suficientemente grande. Uma praça força.
-Sim… sim, estou bem. – respondeu Carol –
com árvores altas e arbustos cheios de flo- - Carl?! – chamou Kate novamente.
Deixem-me só ver isto…
res de várias cores. No centro, encontrava- - Estou aqui! – chamou Carl.
Carol aproximou-se do pequena e estreita -se um pequeno lago. Esse lago não estava
ranhura que se encontrava no meio do mon- cheio de água. Estava cheio de ouro líquido. Kate tentou seguir a direção da voz e após
algum tempo conseguiu encontrar Carl.
te. A ranhura ficava diretamente em frente.
- Comecemos. – disse McLance.
Abraçaram-se. Era bom para Kate ouvir no- O que é que descobriste? – perguntou
McLance deu a todos uma varinha igual. Ma- vamente a voz do irmão.
McLance confuso.
deira de eucalipto com uma pequena esfera - Vejam!! – exclamou Carl – Vejam o que eu
- Um buraco. Acho que vai dar a algum lu- de 6 mm de raio de diamante puro.
encontrei!
gar. – respondeu Carol ansiosa.
Todos tiraram o manto. Kate e Carl observa- Carl apontou para uma fonte de ouro situa- Calma… é só um buraco, Carol. E ainda ram a varinha e pegaram nela com cuidado
da numa parte espaçosa da caverna.
por cima, só vai dar ao outro lado deste pe- e, apesar de nunca terem pegado numa variMcLance e Stormstin ficaram ansiosos.
queno monte.
nha, conseguiram manejá-as corretamente.
- A fonte de Evergold!!! – exclamaram.
Admiraram como era leve e pura.
- Mesmo assim, eu quero ir.
Os outros não tiveram outra opção senão - Vamos deixar-vos praticar. – disse Storms- - Uau, é assim tão emocionante? – perguntou Carol - Há menos de cinco minutos estátin.
seguir Carol.
vamos numa cidade feita de ouro.
Ao passarem o monte, uma luz ofuscante - Vão-se embora? – perguntou Carl assusCarol aproximou-se da fonte.
tado.
cobriu os seus olhos.
Após algum tempo, conseguiam-se avistar - Não. – respondeu Stormstin – Vamos só - Não!!! Não a toques! – gritaram McLance e
Stormstin.
grandes e magníficos edifícios construídos sentar-nos naquele banco.
de um material dourado, brilhante e, sobre- Stormstin apontou para um banco num
tudo, puro: o Ouro.
canto da praça. Trazia consigo livros para
Malcolm e Carl ficaram pasmados com tan- ele e para McLance.
ta riqueza que se encontrava naquele lugar. Malcolm e Carol começaram a ensinar aos
Nunca tinham visto uma cidade feita de irmãos Johnson algumas técnicas de feitiouro!
ços, alguns encantamentos e formas de maA cidade tinha longas e largas calçadas fei- nejar as suas varinhas.
tas de uma espécie de pedra semelhante à Kate e Carl pareciam estar a aprender bem.
superfície da Lua. As estradas eram cons- Aprenderam o encantamento Virtous, um
truídas de um asfalto preto que, por vezes, encantamento que reanimava pequenos secintilava.
res. O encantamento Renes ubin, mudava o
A poucos centímetros da entrada da cidade tempo. Discendin, um feitiço de ataque que
estava uma grande placa. Nela estava escri- faz uma pessoa voar para longe do inimigo.
to. “BEMVINDOS À CIDADE DE EVERGOLD”. Animi dolorem, quando usado provoca uma
- Evergold… - murmurou Kate ao ler a gran- dor de cabeça ao adversário.
Aprenderam imensas coisas e passaram a
- Evergold?! – exclamaram McLance e Stor- tarde toda no parque.
Quando Carl tentou conjurar o Ramos cresmstin.
- Conhecem este lugar? – perguntou Mal- cant, um encantamento que fazia os ramos
de uma árvore crescer, desequilibrou-se e
colm.
ficou imergido no lago. Ele não voltou.
- Diziam que Evergold era uma fonte de
Todos correram em direção ao lago.
ouro… - sussurou McLance a Stormstin.
- Não, era uma cidade e estava abandona- - Carl?!! – chamou McLance nervoso.
de placa de ferro.

- Porquê? O que é que tem? – perguntou Carol assustada.
- A fonte de Evergold é também um portal!
– respondeu McLance.
- Onde é que vai dar? – perguntou Malcolm.
Houve um silêncio por algum tempo.
- Vai dar a Talewin. – respondeu Stormstin.
- Talewin?... Eu já ouvi falar desse nome.
Não é Talewin um reino mágico? – perguntou Kate.
- Sim… é. – respondeu McLance.
- McLance… - chamou Stormstin – Eu não
vejo razão para não irmos.
- Bom… não é isso. É que… - murmurou
McLance.
E, virou-se para os mais novos perguntando:
- Estão preparados para ir para um lugar extremamente mágico e incrível?
- Sim! – responderam ansiosos.
- Então, aos três, todos tocam na fonte.

Todos se aproximaram da fonte e McLance
da… a fonte estava do outro lado da cidade. - O que é vamos fazer? – perguntou Storm- começou a contagem para partirem.
- Escorria ouro líquido das montanhas de sin – O Carl foi literalmente sugado!
- Um… dois… três!
O azul do céu tornou-se num cinzento decarvão vegetal…
Todos desapareceram da caverna e foram
primente.
- Grande poder de magia…
transportados para o mágico reino de TaKate, Carl, Carol e Malcolm não pareciam O vento ficou mais forte.
lewin.
- Lembrei-me… - murmurou Carol.
estar a perceber nada dos sussuros de - Eu sugiro que saltemos! – respondeu Kate.
Todos olharam para ela.
McLance e Stormstin.
- O quê?! Tu queres que nós tenhamos o
- Eu tu? Vamos faltar ao almoço de Natal. – - Podem apenas dizer-nos onde estamos? – mesmo destino do Carl? – perguntou Maldirigiu-se Carol a Malcolm.
colm a Kate.
perguntou Carl.
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SECÇÃO DESPORTIVA

Grande “MÊS” desportivo…
ATIVIDADES DE DESPORTO ESCOLAR
Basquetebol 3x3 Final Distrital/Regional
Após vencerem a etapa escolar, a ESF
no escalão de Juvenis Masculinos (Joao
Pacheco, Torres, 12ct2, Daniel Oliveira
EAC14, e Pedro Silva 12ct1) conseguiram com muito trabalho e empenho a
2ªclassificação no Campeonato Distrital, o apuramento para o Campeonato
Regional, eliminando escolas candidatas pelo caminho. No campeonato Regional que se realizou na Guarda, após
ultrapassarem a Fase de Grupo em 2º
Lugar, jogaram o acesso à FINAL com a
ESFHPinto (Covilhã- Campeão Distrital
e Regional). Apesar de muita vontade
e realização (durante uns períodos de
jogo) de boas circulações táticas, não
foi suficiente para vencer a ½ final.
Contudo o 3º Lugar, está bem entregue.

MegaSprinter os alunos Guilherme Esteves sagrou-se Vice Campeão Distrital
no escalão de Infantis B, e Tiago Ferreira Vice Campeão Distrital no escalão
de Iniciados. No MegaKilometro a Bruna Madeira sagrou-se Campeã Distrital
nos InfantisA, José Tadeia com 4º lugar
nos Infantis B, Ana Silva com 5º Lugar
nos Iniciados, João Almeida 9ºC fica
com o titulo de Vice Campeão Distrital, nos Iniciados e Alexandre Venâncio
do 10LH com 3º Lugar nos Juvenis. No
MegaSalto Leonel Carvalho com o título de Campeão Distrital dos Iniciados
e Maria Meireles fica com 4º Lugar nos
Infantis A.
Desde já também estendemos os PARABÉNS a todos participantes que por
diversos motivos não conseguiram o
apuramento para a Final mas demonstraram “garra e atitude”.

a Coimbra competirem nos Campeonatos Regionais da modalidade. Boa sorte!!
Agora é a vez dos mais pequenos (no
escalão de infantis) em Maio de bem representarem o Agrupamento nos Campeonatos Distritais na Sertã. Boa Sorte!!
Na Ginástica Rítmica a prof. Clara mencionou que decorreu no passado dia 19
de março, a Final Distrital de Desportos
Gímnicos e Atividades Rítmicas Expressivas, no Pavilhão da Escola Superior de
Educação de Castelo Branco. O grupo
de Ginástica Rítmica da ESF obteve as
seguintes classificações: 1º e 2º lugares
na categoria de “BOLA”.
Parabéns às alunas. Ana Margarida Rodrigues, Beatriz Ascensão, Inês Bidarra,
Joana Oliveira, Margarida Mouzêlo, Sandra Martins, Sara Lopes e Tânia Costa.

(Resultados disponíveis na página da escola
em DESPORTO ESCOLAR/ATIVIDADES ED DESTAQUES DESPORTIVOS
(Resultados e fotos disponíveis na página da FISICA).
escola em DESPORTO ESCOLAR/ATIVIDAMega Salto- Campeonatos Regionais
Como premio suplementar, pelos resul- (Covilhã): Campeões e Vice Campeões;
DES ED FISICA/BASQ 3X3)

Também aproveito para destacar a excelente participação das equipas da
ESF nos Infantis Femininos, Iniciados
Masculinos, Juvenis Femininos durante o Campeonato Distrital (alcançaram
as 3ªs Classificações, apenas perdendo
nas ½ finais com os Campeões Distritais) assim como os Iniciadas Femininos e Juniores Masculinos.

Megas - Final Distrital na Covilhã…
Que Excelente participação dos 32 alunos apurados a nível escolar, que dignificaram com empenho e atitude o
AEF! As equipas nos diversos escalões
realizaram uma participação bastante positiva, chegando a diversas finais
e conquistando pódios. De realçar: no

tados conquistados, os alunos Bruna
Madeira, Guilherme Esteves, Tiago Ferreira e Leonel Carvalho, irão representar a Região Centro/AEF nos Campeonatos Nacionais da especialidade que
decorrerá em Lagoa (Algarve).

Campeonatos Nacionais (Lagoa, Algarve): Leonel Carvalho - 4º Classificado
-Salto em Comprimento (5,75cm)
Basq 3x3- Campeonatos Distritais
(Fundão): Vice-Campeões; Campeonatos Regionais (Guarda): 3º Classificado
(Torres, Pacheco, Pedro e Daniel)

O próximo Olho Vivo sairá
no princípio de junho de
2016.
Os artigos devem ser enviados até ao dia
20 de maio 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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Finalizou com êxito mais um concurso
de fotografia, este ano com a participação de dois alunos na sua organização,
Beatriz Lindeza e Miguel Mingote.
Tão natural quanto a luz do dia - Inês Inácio - 2º prémio

Assim, mais participativo, descobri- Vândalo - Leonor Paulos - 1º prémio
ram-se outros interesses e orienta-se
para a edição do próximo ano letivo a
possibilidade de abertura a um segundo prémio, o de fotografia editada em 3º lugar e "meeting point" de Mónica
Crocker, "passos jamais dados" de Daparalelo com a de imagem original.
vid Oliveira com menções honrosas.
Espera-se também que, cada vez mais,
o número de alunos a participar na Ao membro do júri, Daniel Rebordão a
organização possa aumentar e assim organização e o Agrupamento agradeaumentar o número de concorrentes, cem a gentil oferta dos prémios.
já elevado este ano, 46 candidatos ao A organização agradece ainda a todos
primeiro lugar.
os participantes a disponibilidade para
Este foi atribuído por Daniel Rebordão
(fotógrafo), Carlos Ramos (professor)
e Beatriz Lindeza (aluna) a "vândalo"
de Leonor Paulos, 1º lugar, "tão natural quanto a luz do dia" de Inês Inácio,
2º lugar, "as mãos do trabalho, são as
mãos da minha vida" de Miguel Cunha,

participar e o interesse em divulgar os
seus trabalhos e assim contribuir para
o desenvolvimento e o interesse pela
fotografia que este ano ficou demonstrado pelo nível dos trabalhos apresentados a concurso.
A organização

As mão do trabalho, são as mãos da minha

Meeting point - Mónica Crocker - men-

vida - Miguel Cunha - 3º lugar

ção honrosa

Comemorações de Abril
Nestes dias de Abril, a Liberdade passou pelas salas e corredores da nossa
escola, em cartazes, canções, poemas e
palavras soltas. A Revolução dos Cravos foi motivo de reflexão e de debate,
porque os ideais que ela preconizou
ainda não estão totalmente conquistados, mas também porque muito se evoluiu desde então.

dico só ia quem tinha dinheiro. Eram
dias de guerra, de censura, de medo.
Até que um dia, tudo mudou. A Revolução trouxe a esperança e desde então
Portugal abriu-se ao mundo.
A participação da Escola nas comemorações mostra que os professores
compreendem o significado de Abril
nas suas vidas e querem comunicar
aos alunos a importância da luta pelos
direitos fundamentais conquistados: a
Paz, o Pão, a Educação, a Saúde, a Liberdade.

A comemoração desta data tão especial
para a nossa História traz-nos à memória dias cinzentos, vazios de esperança,
tempos em que falar, escrever, cantar,
pintar podiam ser atividades subversivas e conduzir à prisão. Esses tempos E é bom que todos tenhamos presente
em que ser pobre era uma virtude e as- que nenhum direito é para sempre, se
sim se perpetuava a bem-aventurança não for defendido por todos.
dos ricos. Tempos em que ir à escola
Teresa Correia
era privilégio apenas de alguns e ao mé-

É PRECISO AVISAR TODA A GENTE
os, josés, tiagos, leonores, marias, paulos, adrianas, pedros, filipas, rodrigos, franciscos, ineses, davides, flávios, matildes, guilhermes, ricardos, ...
25 de abril? o que é isso?
na estranheza de surgir a interrogação está o evidente desconhecimento do 24 de abril
não sabemos/lembramos o que existiu tão distraídos andamos. como saber a importância do que queremos?
nesta estranha democracia ainda nova (?) , quantos anos faltarão para sermos doutos em liberdade? Valores?
“. . . a paz, o pão, habitação, saúde, educação . . . “, não veio já , pelo menos, da “liberte, egalité, fraternité”?
(em maio de 1791, rené louis de girardin, propõe o lema “liberdade, igualdade, fraternidade”)

em que língua mais é preciso explicar o valor de 24 + 1 ????

“. . .

traz um amigo também!”

desenhos de jovens esperanças a doutorar a partir do 5º ano turma c na visita à exposição na “escola grande”
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