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Dia Mundial da
Alimentação

VERA
MANTERO

no Agrupamento
de Escolas do Fundão

Notícias das
atividades,
das visitas
de estudo,
dos clubes
e dos projetos do Agrupamento

AGENDA DESPORTIVA
MENSAL
CORTA-MATO
É já a18 de novembro.

Notícias das escolas e jardins de infância de Capinha,
Fatela, Pêro Viseu e
Valverde

INSCEVE-TE!

Vem apoiar a tua Escola… no
Gimnodesportivo às 4ªfeiras

Visita a página da Internet do Agrupamento: www.esfundao.pt
Ouve os programas de rádio:
“Dias de Escola” - sextas feiras - “Viagem pelas letras” - sextas feiras - e “A Biblioteca da Rádio” - segunda a sexta
Rádio Cova da Beira - 92.5 e 107 MHz

PARTICIPA
Envia os teus artigos para:

olhovivo@esfundao.pt

A Formação em Primeiro Lugar

Editorial
E eis que um novo ano letivo começou…
Séneca disse um dia que “Por vezes, o simples facto de viver é, por si só, um ato ções que pensávamos existirem e irmos além do que sonhávamos… e isso é um
de coragem.” e esta afirmação adapta-se de alguma forma a todos os membros ato de coragem…
da nossa comunidade educativa.
Estudar quando não nos apetece, quando a internet nos chama para brincar,
Viver num mundo que nos assusta com imagens de morte e violência, de fugas quando a TV nos alicia com imagens mais interessantes e a música é mesmo o
desesperadas da guerra, com calamidades naturais é um ato de coragem.
que nos apetece ouvir, é um ato de coragem…

O início do ano letivo é sempre uma ansiedade, uma nova procura para uns, um
querer conhecer para outros e uma sensação de mudança para todos.
Neste recomeço de 2015/2016, estivemos todos envolvidos cheios de expetativas, sonhos, ideias e propostas que
embora alguns já tenham vivido, cada
ano escolar é sempre um momento
novo e único.
Para todos será um tempo novo, de
novas convivências e aprendizagens.
Tempo de amadurecimento e fortalecimento dos laços. Tempo de construir
novas pontes.
A Escola é o espaço de conhecer novos amigos, novos colegas de turma,
de aprender a conviver na diversidade
cultural, praticar atitudes cívicas, bem
como conhecer o nosso passado e diariamente construir a nosso futuro
Este ano letivo, o tema escolhido pelo
Agrupamento para o plano de atividades foi “Crescer com valores”. Para dar
inicio ao plano e à temática no dia 16 de
setembro os alunos do 4º, 5º e 6º anos
fizeram uma largada de balões, sendo
que cada balão tinha uma mensagem
que apelava aos valores fundamentais

nos relacionamentos, como por exem- o Curso de Produção Agrária - Variante
plo “o respeito pelo próximo”.
Produção Vegetal. Neste ano letivo temos a funcionar 12 turmas do ensino
O Agrupamento sempre atento às neprofissional distribuídas por nove curcessidades do mercado local e às nesos diferentes: Técnico Auxiliar de Saúcessidades do mundo do trabalho, no
de; Técnico de Produção Agrária - Vacrescimento social, político e económiriante Vegetal; Técnico de Programação
co do concelho, investe em ofertas forde Sistemas Informáticos; Técnico de
mativas adequadas, continua a investir
Apoio Psicossocial; Técnico de Serviços
em recursos tecnológicos para melhor
Jurídicos, Técnico de Análise Laboratoatender às necessidades da comuniriais, Técnico de Artes Gráficas e Técnidade educativa, em sintonia com o
co de Desenho Digital 3D.
comprometimento dos pais e encarregados de educação e a disponibilidade O Agrupamento tenta estar sempre
da autarquia, das juntas de freguesia na vanguarda no processo de ensino
e das empresas nossas parceiras. Nes- aprendizagem e nesse sentido, no prite sentido, a escola ofereceu mais dois meiro ciclo irá continuar o ensino do
cursos profissionais que acrescentou Francês e do Inglês. Iremos ainda iniuma maior diversidade de escolha, di- ciar o ensino da programação para o
minuindo assim a necessidade de pro- mesmo ciclo, com os alunos do 4º ano,
cura noutros concelhos por parte dos possibilitando-lhes o contacto com a
nossos jovens.
linguagem de programação de forma a
desenvolver o raciocínio e o pensamenEste ano abrimos mais uma turma do
to lógico.
segundo ciclo e dois novos cursos no
ensino profissional, nomeadamente os Porque achamos importante, continucursos Técnico de Serviços Jurídicos e amos a envolver todos os agentes ne-

cessários para o progresso dos nossos
alunos, nomeadamente professores,
serviços especializados funcionários,
pais, instituições públicas e empresas.
São os alunos a razão da existência da
escola, são eles o futuro, mas não existe magia. O esforço pessoal, a dedicação, a persistência, o companheirismo,
o respeito pela pessoa e pelas normas
e a partilha são fatores que contribuem
para o êxito de todos os que ambicionam um projeto de vida rumo ao futuro.
Neste ano em que se assinalam os 50
anos da escola génese do nosso agrupamento, desejo que os esforços de todos estejam focados na manutenção de
um clima harmonioso de muito estudo,
trabalho e partilha que favoreça o desenvolvimento de todos, alunos, pais e
encarregados de educação, pessoal docente e não docente e comunidade.
Um excelente ano letivo de 2015/2016.
Armando Ferreira Anacleto (Diretor)

Cultivar a qualidade

A presente edição do Olho
Vivo coincide com o início de um novo
ciclo de ensino-aprendizagem. Novas
matérias, diferentes professores e renovados desafios. A nível nacional,
este arranque de ano letivo foi marcado por uma tranquilidade invulgar,
quando comparada com a experiência
vivida em anos anteriores. Há quem
atribua os créditos ao período eleitoral
que atravessámos. Na verdade, a quem
compete gerir as escolas, aos alunos e
às respetivas famílias, o importante é
poder dispor dos recursos humanos e
materiais adequados e em número suficiente para garantir um processo educativo de qualidade.

dógeno de cada criança e jovem, de tal implementaram já programas de enrimodo que cada um possa desenvolver quecimento curricular que envolvem
o seu potencial para aprender a criar.
as ciências experimentais, a botânica,
a agricultura experimental em estufa, a
Neste âmbito, deve ser dada particueconomia familiar, o ioga, o xadrez, a
lar atenção à qualidade do apoio que é
prestado aos casos especiais. Aqueles esgrima e as artes marciais. Mas há um
que apenas o são por serem diferentes manancial muito mais vasto que pode
da maioria. No caso do Agrupamento passar por explorar as tradições, os ofíde Escolas do Fundão esta minoria re- cios ou os produtos locais.

presenta uns expressivos 8% do total
de alunos. São 120 jovens que merecem que as suas necessidades, ditas
especiais, sejam objeto de atenção e
redobrada qualidade na busca de soluções que lhes permitam, ao seu ritmo
próprio, desenvolver as competências
que necessitam e poderem encarar o
futuro com o sorriso que toda a criança
É precisamente na qualidade que deve- e jovem deve alimentar no rosto.
mos firmar âncora. A educação na era Um claro enriquecimento da qualidadigital apresenta-se simultaneamen- de da formação pode e deve provir das
te como um território desconhecido, atividades de enriquecimento curricurepleto de desafios, mas ao mesmo lar (AEC). A aposta numa oferta origitempo, frondoso de oportunidades e nal e diversificada que, indo mais além
realizações. A escola tem a incumbên- das comuns e tradicionais, potencie a
cia de funcionar como um laboratório exploração vocacional de cada criança,
de inovação aos mais vários níveis, constituiria uma mais-valia clara para
capaz de promover a criatividade dos o processo de crescimento intelectual,
professores no sentido de ensinar com humano e social de todos os alunos.
talento, mas também dos alunos, que Atividades que demandem trabalho
devem aprender com ambição e satisfa- em equipa, melhorem a concentração
ção. Urge pois apostar num modelo de e o espírito de competição sadia, são
escola criadora que procure identificar óbvios acréscimos de competências
e desenvolver o potencial inventor en- para a vida futura. Algumas escolas
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Igualmente importante para o reforço
da qualidade é a valorização das relações, tanto internas como externas. A
nível interno, há que estimular um ambiente escolar onde impere a convivência salutar, a comunicação horizontal e
vertical franca e assente em comportamentos respeitosos, fundados em atitudes e procedimentos eticamente corretos, transparentes e compreensíveis.
Uma qualidade que se deve estender às
condições de trabalho proporcionadas
a quem desenvolve a sua atividade dentro e fora da sala de aula. A nível externo, reforçando a aquisição de competências dos alunos através de parcerias
com todas as entidades, instituições e
pessoas que possam contribuir para a
qualidade do processo formativo, mas
que, ao mesmo tempo, tenham a discernimento para compreender que em
ambientes dinâmicos e austeros só é
possível alcançar o sucesso através da
cooperação, da partilha de esforços e
recursos.

A acompanhar esta onda de mudança
para uma maior qualidade através da
inclusão de novos contributos para
a vida da escola, também o Conselho
Geral foi alvo de uma renovação significativa. No total foram substituídos
sete elementos de um total de 21. São
três novos representantes dos pais e
encarregados de educação, um docente, dois alunos e um representante da
comunidade local. Foi igualmente eleito um novo presidente do órgão que,
para sermos rigorosos não é novo,
apenas foi reciclado, pois a totalidade
dos membros do Conselho presentes
na reunião consideraram atribuir novo
mandato de confiança ao presidente e
ao secretário em exercício.
É pois com estas palavras de esperança que desejo que este novo ano letivo possa contribuir de forma decisiva
para consolidar a qualidade e as boas
práticas existentes no Agrupamento e simultaneamente ser promotor
da inovação necessária para que este
continue a trilhar o caminho da qualidade e da criatividade, estimulando o
desenvolvimento motor, intelectual,
cognitivo e afetivo de todas as crianças
e jovens que habitam no coração do
Agrupamento de Escolas do Fundão.
Paulo Duarte, Presidente do Conselho
Geral, (cgeral@esfundao.pt)

Viver num país onde as boas notícias escasseiam, onde diariamente todos os Poderia terminar desejando a toda a comunidade escolar um ano letivo de muito
meios de comunicação nos inundam com fatalidades, crimes e injustiças é, sem sucesso, mas este ano não…
dúvida, um ato de coragem…
Este ano quero antes desejar que tenhamos todos muita coragem para nos leTrabalhar quando nos sentimos assoberbados pelos problemas do dia-a-dia, se- vantarmos todos os dias com o objetivo de lutarmos pelos nossos sonhos, pelos
nossos ideais e por tudo aquilo que nos faça avançar, crescer e tornar melhores
jam eles económicos, sociais, afetivos ou profissionais é um ato de coragem…
seres humanos.
Educarmos crianças, quando as ameaças e contrariedades parecem espreitar a
Leonor Lopes
cada esquina e pensamos se iremos ter a força e a capacidade de os auxiliarmos
a alcançar as metas que tanto almejam, é muitas vezes ultrapassarmos as limita-

Associação de Pais e Encarregados de Educação
Fui desafiado pelo Olho Vivo a elaborar um curto artigo sobre o ensino. Deparei-me com um dilema, escrever sobre algo largamente identificável com a comunidade escolar do AEF, ou sobre os direitos e acessibilidade da educação. Optei
pela segunda opção, apenas para despertar consciências para uma realidade vivida presentemente.

2015, o número de alunos com NEE a estudar em escolas regulares aumentou 73,5%, passando de 45.395 para
78.763 (dados do Min. Educação - DGEEC), contudo, os
recursos humanos e infraestruturais são mantidos, ou
reduzidos ao longo deste período.

Começo com os direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa
(CRP), no artº. 73º e 74ª, que definem o direito com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e a todos à educação, e confere ao Estado (o que
implica a sua estrutura organizativa central, regional e local) a promoção da democratização da educação e as demais condições para que a educação, realizada
através da escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade de
oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o
desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão
mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a
participação democrática na vida coletiva.

O AEF tem cerca de 10% de alunos com NEE, e segundo
estudos internacionais o número tem tendência de aumentar 3% ao ano. Esta
situação pode tornar-se insustentável, face ao quadro docente diminuto (extremamente profissional e dedicado) que acorre a todas as situações, que são humanamente possíveis, com o apoio e coordenação das diversas estruturas e da
Direção do AEF. Apesar de todos o esforço efetuado, isto é claramente insuficiente, principalmente para os casos mais complicados dos Alunos com NEE.
Se as responsabilidades do Estado (que somos todos nós), não são cumpridas,
é necessário encontrar formas de articulação e cooperação entre as entidades
públicas, privadas e IPSS do nosso concelho para que seja possível minorar este
quadro deficitário, em que a Integração de alunos com NEE no Ensino é essencial
Parafraseando Malala Yousufzai, “A educação é uma das bênçãos da vida e uma
para a educação de todos os alunos, e respetivas famílias.
das suas necessidades”, na cerimónia de entrega do prémio Nobel da Paz, a 10
de Dezembro de 2014, dia em que a humanidade celebrava o 66.º aniversário da Finalizo, para reflexão de todos os leitores, o definido na Declaração de SalaDeclaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH, 1948).
manca - Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, em 1994
“Acreditamos e proclamamos que: As crianças e jovens com necessidades eduOra se de facto estamos a falar de um direito consagrado universalmente por
cativas especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem
convenções internacionais subscritas pelo nosso estado, e um direito que está
adequar através de uma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro
na base da nossa democracia (CRP), assistimos ao Estado a não cumprir com esse
destas necessidades; As escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva,
direito para uma faixa cada vez maior da população estudantil, pondo em causa
constituem os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias,
a educação, socialização e aculturação dos Alunos com Necessidades Especiais
criando comunidades abertas e solidárias, constituindo uma sociedade inclusiva
Educativas (NEE).
e atingindo a educação para todos”
Essa escusa por omissão prende-se quase sempre com factos de organização,
Bem hajam,
parcos recursos financeiros, infraestruturas desadequadas, ausências ou carências muito graves de materiais e meios complementares de ensino. Entre 2010 e Luís Baptista, presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação

Crescer com valores
Recebemos no gabinete da Direção uma delegação da turma 5º E, constituída por 4 alunos e a sua Diretora de Turma, a professora
Ana Leitão. Vinham entregar uma carta de
agradecimento.
Dois alunos desta turma partiram acidentalmente um vidro na Escola João Franco. Felizmente ninguém se magoou, mas o vidro
era grande e a sua substituição muito dispendiosa. Foi assim que a Diretora de Turma
se lembrou de pôr em prática uma ação que
vai muito bem ao encontro do tema do nosso plano de atividades para este ano letivo
“Crescer com Valores”.
Na turma foi sugerido que todos os alunos
que pudessem e quisessem colaborassem
com um ou dois euros, para ajudar a pagar
o vidro. Todos colaboraram! Os professores
também se associaram e assim foi possível
juntar a verba necessária.
Gostaríamos de felicitar todos os alunos e
professores do 5ºE que generosamente participaram nesta ação solidária. Onde todos
ajudam nada custa e os alunos do 5ºE tiveram oportunidade de demonstrar, através
desta ação, o que é crescer com valores.

A Direção

Testemunho de solidariedade
Fundão, 16 de outubro de 2015
Exmº Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas do Fundão
Somos os alunos do 5º E, frequentamos a Escola João Franco e vimos por este meio agradecer a colaboração monetária no pagamento de um vidro da nossa escola que acidentalmente, dois colegas da turma partiram. Felizmente, ninguém se magoou.
Atendendo a que o lema do nosso agrupamento é: “Crescer com valores”, a Diretora de
Turma lembrou-se de nos solicitar, no âmbito do espírito de equipa, de grupo, de amizade, de entreajuda e de solidariedade que participássemos com 1 ou 2 euros, de acordo
com a disponibilidade e vontade das nossas famílias.
A Diretora de Turma ficou muito surpreendida e feliz por todos os seus alunos e Encarregados de Educação terem acedido a este pedido, de forma tão bonita e simpática.
A turma agradece também, aos professores do Conselho de Turma e outros que, voluntariamente, quiseram contribuir de forma muito generosa.
Graças ao apoio da escola, dos contributos dos nossos colegas, alguns professores do
Conselho de Turma e outros, de 70 euros que caberia a cada colega nosso pagar, apenas
pagaram 22 euros.
Aproveitamos esta oportunidade para sugerir que, sempre que se partam vidros de baixo,
do edifício, se substituam por outro material mais resistente e que não provoque danos
a ninguém.
Por último, gostaríamos de dizer que os valores não podem ser meras palavras, mas devem ser atos concretos, que devemos cumprir no nosso dia a dia.
Com os nossos cumprimentos,

Turma do 5º E
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Fórum 3 – A Escola: passado, presente e futuro

No dia 23 de outubro decorreu, na biblioteca da Escola Secundária, o Fórum
A escola: passado, presente e futuro.
Foi o último de um conjunto de três
fóruns integrados na programação das
comemorações dos 50 anos da escola
Industrial do Fundão/Escola Secundária do Fundão. O primeiro, realizado
há aproximadamente um ano, marcou o início das comemorações e teve
como objetivo relembrar, através dos
testemunhos de vários convidados, as
circunstâncias que tornaram possível
a criação da escola pública no Fundão.
Nos fóruns que se seguiram foram
abordados temas ligados à educação,
promovendo a reflexão sobre o papel
da escola e a qualidade dos serviços
prestados.

Maria Eugénia Ferrão, Professora auxiliar do departamento de matemática da
UBI, e membro da equipa de autoavaliação do agrupamento, na qualidade de
amiga-crítica, apresentou com a comunicação “Qualidade e equidade da Educação Escolar” um estudo realizado nas
escolas de Cova da Beira sobre retenção
na disciplina de matemática.
Uma análise dos resultados dos testes
PISA permite concluir que há uma progressão significativa nos resultados em
Portugal, nos últimos anos. No entanto,
as taxas de retenção continuam altas. O
estudo apresentado permitiu concluir
que a retenção no 1º ou 2º ciclo é fa-

O momento musical que abriu este terceiro fórum esteve a cargo do aluno
Sebastião Pereira, do 11º CSE, que brindou a assistência com duas magnificas
peças na guitarra. O Diretor do Agrupamento, Armando Anacleto, agradeceu a
todos que tornaram possível a realização dos vários eventos já concretizadas
no âmbito das comemorações dos 50
anos e desafiou todas as instituições tor de risco e causadora de retenções
públicas e privadas a continuarem a em ciclos subsequentes. Verificou-se
cooperar com a escola.
também que os alunos mais expostos
Estiveram presentes a Vereadora Alci- a esta retenção cíclica são provenientes
na Cerdeira e o Presidente da Câmara, de níveis socioeconómicos mais desfaPaulo Fernandes, que mais uma vez vorecidos.
destacou o papel da escola na formação de várias gerações de fundanenses
e anunciou que brevemente irão ser
disponibilizadas verbas para obras de
reabilitação do edifício da Escola Secundária.
Porque nos parece importante o reforço das relações da escola com a universidade, convidámos para oradoras
neste fórum duas docentes do ensino
superior ligadas às duas instituições
mais próximas: a Universidade da Beira Interior e o Instituto Politécnico de
Castelo Branco.
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Maria de Fátima Paixão, Professora Coordenadora na área de Supervisão e Didáctica das Ciências, na Escola Superior
de Educação do Instituto Politécnico de
Castelo Branco, foi a segunda oradora
deste fórum com a comunicação “Supervisão como condição para o desenvolvimento da Escola”.
A partir de alguns dados apresentados
no âmbito de um estudo de mestrado
que orientou, a professora Fátima Paixão elencou alguns factos que nos fizeram refletir. O estudo incidia sobre
os resultados obtidos na disciplina de
matemática em 2012 e 2013, tendo-se verificado que baixaram de um ano

Embora reconhecendo que, na atual
conjuntura, não há incentivos para os
professores apostarem na sua formação pós-graduada, foram dadas sugestões que podem contribuir para que as
escolas possam desenvolver-se e prestar melhores serviços: planos de formação das escolas articulados com os centros de formação; princípio de que os
professores são uma peça fundamental
num ensino que se quer de qualidade;
o papel dos gestores intermédios no
incentivo ao trabalho colaborativo, nos
processos formativos e na supervisão
da prática pedagógica.
Seguiu-se um período de debate, em
que foram trocadas algumas ideias com
a assistência, que encheu a biblioteca.
Estiveram presentes antigos alunos e
funcionários, professores e diretores
de outros agrupamentos.
Assistimos a duas comunicações que
se completaram. A primeira focou-se
nos dados estatísticos, nos resultados
dos alunos e nas causas do insucesso. A segunda, agitando um pouco as
águas, deixou uma mensagem clara:
os professores são responsáveis pelos
resultados dos seus alunos e é sempre
possível fazer mais e melhor. Cabe às
escolas, através da gestão de topo e
sobretudo da gestão intermédia, criar
condições para que tal seja possível.

para o outro. Quando questionados sobre as causas do insucesso, os professores atribuem-no a fatores externos à
escola. Surpreendentemente, 81% dos
professores inquiridos referem que a
melhoria dos resultados depende do
apoio familiar na preparação para os
É por isso importante que as escolas
exames.
Neste terceiro fórum esteve também
possam identificar quem são estes alunos e intervir o mais cedo possível, de A desresponsabilização, o excesso de presente o professor Daniel Matos, Comodo a contrariar o ciclo de retenção. burocracia, a falta de planeamento, o ordenador do grupo de Avaliação EduPara tal foram apontados alguns cami- improviso, a pressão dos resultados de cacional da Universidade Federal de
nhos: o reforço do sistema de avaliação exame, são alguns dos factores apon- Outo Preto, neste momento a fazer um
educacional; o diagnóstico atempado; a tados para a ineficácia do trabalho do- pós doutoramento na UBI. O professor
promoção de medidas de prevenção, in- cente. Foi sublinhado o papel da gestão Daniel Matos disponibilizou-se para fatervenção e compensação. Numa escola intermédia nas escolas. O coordenador zer um workshop sobre avaliação forque se quer de qualidade, a equidade é de departamento deverá ser um media- mativa no Agrupamento, que irá decortambém essencial porque o desafio da dor para o sucesso. É a este nível que rer durante o mês de novembro.
escola é garantir o futuro das gerações a supervisão pode ter um papel decisiProfessora Ana Maria Raposo
vindouras, sem deixar ninguém para vo no trabalho desenvolvido no âmbito
dos departamentos.
trás.
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Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA)

Curso EFA Escolar B1

Curso EFA Escolar B3

Plano curricular
Formação

Linguagem e

de base

Comunicação

Interpretar e produzir enunciados

B1 A

Os Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP) constituem-se como pontes para a aprendizagem ao longo da vida, desempenhando um papel estratégico na qualificação de jovens e adultos, contribuindo dessa forma para promover uma resposta mais
qualificada às suas necessidades e às exigências do mercado de trabalho.

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS
(EFA)

de

vo-funcional (25h)

B1-B

O QUE SÃO?
B1-D

Os Cursos EFA poderão ser indicados para si, no caso de:
- Ter idade igual ou superior a 18 anos.
- Pretender completar o 1º, 2º, 3º ciclo do ensino básico ou o ensino secundário.

Nível Básico

dade

Organização

po-

lítica dos estados
democráticos (25
h)

para a Vida
Interpretar, organizar, analisar e
comunicar
informação utilizando
processos e procedimentos matemáticos (25h)

Tecnologias da
Informação e
Comunicação

de base

rança, equipamentecnológico

Interpretar

B3 A

diverso, usado no

Realizar
operações básicas no
computador (25h)

Produzir
textos
com
finalidades
informativo-funcionais (25h)

Educação/formação, profissão e
trabalho/emprego
(25h)

Compreender
e
usar
conexões
matemáticas em
contextos de vida
(25h)

Utilizar as funções básicas de
um programa de
processamento de
texto (25h)

Interpretar e produzir as principais
linguagens
não
verbais utilizadas
no
quotidiano
(25h)

Ambiente e saúde
(25h)

Raciocinar matematicamente
de
forma indutiva e
de forma dedutiva
(25h)

Usar a Internet
para obter informação (25h)

através da valorização das competên- •Obter uma formação complementar
cias adquiridas ao longo da sua vida •Promover o reconhecimento social e a
valorização pessoal;
em diversificados contextos.
•Facilitar a inserção no mercado de tra- •Aumentar a qualificação dos quadros
•Melhorar o currículo da organização;
balho;
Vantagens
•Valorizar os processos de certificação
•Valorizar os conhecimentos adquiri- •Facilitar a progressão na carreira;
da qualidade.
dos pelo adulto ao longo da sua vida; •Possibilitar o ingresso no Ensino Superior.
•Aumentar a sua qualificação escolar;
Vantagens
para as Empresas ou En•Concorrer a empregos que exigem nítidades
veis de escolaridade superior;

Nível Secundário

Destinatários:

- Ter idade igual ou superior a 18 anos;

- Idade igual ou superior a 18 anos;

- Não ter concluido o 4.º. 6.º ou 9.º ano de escolaridade.

- Caso tenha menos de 23 anos, deverá dispor no mínimo de 3 anos de experiência profissional comprovada.

e

Empregabilidade

produzir

enunciados orais adequa-

Organização política dos

dos a diferentes contex-

estados

tos, fundamentando opini-

(50h)

democráticos

ões (50h)

quotidiano (25h)

Usar a matemática
para analisar e resolver problemas
e situações problemáticas (25h)

Cidadania e

Comunicação

Operar, em seguto

Linguagem e

Formação

Matemática

Tecnologias da Infor-

para a Vida

mação e Comunicação

Interpretar, organizar, analisar e comunicar informação
utilizando processos e procedimentos
matemáticos
(50h)

Operar,

em

segurança,

equipamento tecnológico,
designadamente o computador (50h)

B3 B

Interpretar textos de caráter informativo-reflexivo,
argumentativo e literário
(50h)

Organização
Económica
dos estados democráticos
(50h)

Usar a matemática para
analisar e resolver problemas e situações problemáticas (50h)

Utilizar uma aplicação de
folhas de cálculo (50h)

B3 C

Produzir textos informativos, reflexivos e persuasivos (50h)

Educação/formação, profissão e trabalho/emprego
(50h)

Compreender e usar conexões matemáticas em contextos de vida (50h)

Utilizar um programa de
processamento de texto e
de apresentação de informação (50h)

B3 D

Interpretar e produzir linguagem não verbal adequada a contextosdiversificados, de caráter restrito
ou universal (50h)

Ambiente e saúde (50h)

Raciocinar
matematicamente de forma indutiva
e de forma dedutiva (50h)

LE A

Compreender, quando a
linguagem é clara e estandardizada, assuntos familiares e de seu interesse;
Produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos familiares e de seu
interesse (50h)
Compreender as ideias
principais de textos relativamente complexos sobre
assuntos concretos. Comunicar experiências e expor brevemente razões e
justificações para uma opinião ou um projeto (50h)

LE B

Certificação:
1.º ciclo do ensino básico, correspondente ao 4.º
ano de escolaridade.

Destinatários:

Usar a Internet para obter,
transmitir e publicar informação (50h)

Destinatários:
Adultos com idade igual ou superior a 18 anos,
com habilitações mínimas de 6.º ano de escolaridade.
Certificação:
3.º ciclo do ensino básico, correspondente ao 9.º
ano de escolaridade.

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA)

Curso EFA S3 Tipo C
Destinatários:

Plano curricular

Adultos com idade igual ou superior a 18 anos, com habilitações mínimas de 11.º ano de escolaridade.
Certificação:

Avaliação

Certificação
De acordo com o percurso formativo
definido para si, estes cursos podem
conferir uma dupla certificação (escolar
e profissional), uma certificação apenas
escolar ou apenas profissional.
Caso conclua, com aproveitamento,
um Curso EFA correspondente a um
qualquer percurso formativo obterá um
Certificado de Qualificações.
Caso conclua com aproveitamento,
um Curso EFA de dupla certificação,
um Curso EFA de habilitação escolar
(3º ciclo do ensino básico ou ensino

Duração

COMPONENTES DA FORMAÇÃO

PRA

Máxima

15 h.

Portefólio Reflexivo de Aprendizagens

Ensino Secundário, correspondente
ao 12.º ano de escolaridade.

Os Cursos EFA compreendem uma
avaliação formativa (permite obter informação sobre o desenvolvimento das
aprendizagens) e ainda uma avaliação
sumativa (serve de base à certificação
final).
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Matemática

Organização Económica dos estados democráticos
(25h)

Interpretar textos
simples, de interesse para a vida
quotidiana (25h)

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC)

FINALIDADES
- Tomar decisões sobre o percurso de
qualificação ou a (re)inserção no mercado de trabalho;
- (Re)formular o projeto de vida ou de
carreira;
- Conferir uma CERTIFICAÇÃO ESCOLAR

Cidadania e
Empregabili-

Destinatários:
Adultos com idade igual ou superior a 18 anos,
com habilitações inferiores ao 4.º ano de escolaridade.

PARA QUEM?

PÚBLICOS
- Adultos com idade igual ou superior a
18 anos.

caráter

lúdico e informati-

B1 C

Os Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA) são uma oferta de educação e formação para adultos que pretendam
elevar as suas qualificações. Estes cursos desenvolvem-se segundo percursos de habilitação escolar ou de dupla certificação.

orais

Plano curricular

Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD)

Formação
de Base

Cidadania e Profissionalidade (CP)

Sociedade, Tecnologia e Ciência
(STC)

Cultura, Língua
e Comunicação
(CLC)

3 UFCD opcionais

(50h
cada) que podem ser mobilizadas

a partir das UFCD de uma língua estrangeira (caso o adulto não detenha

UFCD 1: Liberdade e
responsabilidade democráticas (50h)

UFCD 7: Sociedade, tec-

UFCD 7: Fundamentos de

nologia e ciência fundamen-

cultura, língua e comunicação (50h)

tos (50h)

as competências exigidas neste domínio) ou de qualquer uma das áreas de
competências-chave.

TOTAL
secundário) ou quando, a título excecional, concluir apenas a componente
de formação tecnológica (por já ser
detentor da habilitação escolar), terá
direito à emissão de um Diploma.
No caso de não concluir um Curso EFA,
verá registadas as Unidades de Competência (componente de formação
de base dos cursos do ensino básico)
e as Unidades de Formação de Curta
Duração numa Caderneta Individual de
Competências e obterá um Certificado
de Qualificações discriminando as Unidades efetuadas.

Prosseguimento de estudos
Os adultos que concluam o ensino
básico ou secundário através de cursos EFA e que pretendam prosseguir
estudos estão sujeitos aos respetivos
requisitos de acesso das diferentes
modalidades de formação.
A certificação escolar resultante de um
Curso EFA de nível secundário permite-lhe o prosseguimento de estudos
através de um Curso de Especialização
Tecnológica, Curso Técnico Superior
Profissional ou de um curso de nível

300 h.

315 h.

superior, mediante as condições definidas na Deliberação n.º 1650/2008,
de 13 de junho, da Comissão Nacional
de Acesso ao Ensino Superior, ou nos
termos do Decreto-Lei n.º 64/2006, de
21 de março (acesso ao ensino superior por maiores de 23 anos).
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Carta da Chirstine

Projeto Erasmus

Hallo ich bin Christine, komme aus Deutschland und habe diesen
Sommer 5 spannende und lehrreiche Wochen an eurer Schule verbracht. Der Ein oder Andere hat mich vielleicht einmal auf dem
Gang gesehen oder während ich die einzelnen Klassen besucht
habe!
Für mich war es eine wertvolle Erfahrung Portugal auf so eine Weise kennenzulernen! Ich habe viele tolle Momente gehabt und eine
Menge Leute kennengelernt, außerdem konnte ich Praxiserfahrung
sammeln, was mir sicherlich später für meinen Beruf viel bringen
wird.
Ein bisschen Portugiesisch, eine Hand voll Französisch und mein
gesamtes Englischrepertoire haben dafür gesorgt, dass ich mich
gut verständigen konnte und haben es mir möglich gemacht eine
solche Reise auf mich zu nehmen.
Ich danke allen Schülern, Lehrern und auch allen sonstigen Personen, die ich in Portugal treffen durfte für diese wunderbare Zeit
und ich kann euch nur sagen: Wenn ihr mit der Schule fertig seid,
nehmt alle Chancen wahr um die Welt und andere Länder, andere
Kulturen und Menschen kennenzulernen!
Ich hoffe ihr behaltet mich so positiv in Erinnerung wie ich euch,

Olá eu sou a Christine, venho da Alemanha e, este verão, passei cinco semanas emocionantes e instrutivas na vossa escola. Alguns de vós talvez me tivessem visto nos corredores ou
durante as minhas visitas às turmas!
Para mim, conhecer Portugal desta maneira foi uma experiência enriquecedora! Tive muitos momentos ótimos e conheci muita gente, além disso, consegui adquirir experiência
prática, o que certamente, mais tarde, me trará vantagens na
profissão.
Um pouco de português, uma mão cheia de francês e todo o
meu repertório inglês contribuíram para que tivesse conseguido comunicar bem e tornaram possível a concretização
desta viagem.
Agradeço a todos os alunos, professores e a todas as outras
pessoas que tive oportunidade de conhecer durante este período maravilhoso e só vos posso dizer: quando concluírem
os estudos, agarrem a oportunidade de conhecer o mundo,
outros países, outras culturas e outras pessoas!
Espero que me recordem de forma tão positiva como eu vos
recordo.

eine schöne Zeit und bis bald,

Tudo de bom e até em breve,

Christine.

Christine.

Uma estudante alemã no Agrupamento

Até ao momento, os professores e alunos envolvidos no projeto já realizaram
8 produtos intelectuais relacionados com as competências consideradas necessárias a uma boa empregabilidade no mercado de trabalho de hoje em dia, estando todos esses produtos disponíveis no sítio do projeto: http://www.hardsoftskilling.charleslaugier.ro/ Ao longo dos três dias em que decorreu a reunião,
os professores tiveram a oportunidade de verificar o funcionamento da escola
francesa, tendo notado muitas semelhanças e algumas diferenças. É uma escola
sem barulho nos corredores, com salas bem equipadas e onde todos os alunos
vão comer à cantina da escola. No entanto, alguns professores também verificam
problemas semelhantes aos da nossa escola, existindo até um gabinete parecido
com o nosso GPS para os ajudar a resolver.

o funcionamento de uma escola turca, conviver com colegas dos outros sete
países europeus que fazem parte do projeto (Roménia, Turquia, Bulgária, Itália,
Alemanha, França, Espanha), e, especificamente, desenvolver o seu projeto de
carreira entrando em contacto com empresas da região e realizando exercícios
de treino propostos pela escola anfitriã e algumas escolas parceiras.

Depois da 1ª mobilidade com alunos feita por todos os parceiros do projeto a No fim do projeto HSS: CYCP, esperamos que os alunos tenham uma capacidade
Portugal, em março deste ano, a nossa escola irá agora levar seis alunos à cidade mais elaborada de se posicionarem corretamente face aos desafios do mundo do
de Istanbul. Estes alunos foram escolhidos entre os que mais se destacaram pela trabalho atual.
sua entrega ao trabalho durante a mobilidade a Portugal. Irão representar a nosProf. Luís Nunes
sa escola e o nosso país. Durante uma semana terão a oportunidade de observar

Agrupamento de Escolas do Fundão tem um Gabinete de Apoio Especializado à Surdez (GAES)

Entre 7 de setembro e 7 de outubro, o nosso Agrupamento recebeu a visita de uma estudante da Universidade de Erlangen-Nürnberg, Alemanha.

Foi criado, rentemente, o Gabinete de
Apoio Especializado à Surdez como
resposta às necessidades dos alunos
com deficiência auditiva, com o objetivo de promover a sua autonomia e inclusão na escola e na sociedade. O Gabinete trabalha ainda, 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.

A ligação ao Agrupamento estabeleceu-se graças ao último projeto Comenius em que participámos, pois a escola da cidade de Nuremberga, em que esta
aluna se encontrava a fazer trabalho voluntário, foi nossa parceira no projeto.
A aluna em questão, encontra-se a tirar o curso de via de ensino para o
1º ciclo e considerou que vir a Portugal observar como o nosso Agrupamento se
organiza e como os professores dos diversos ciclos trabalham, seria uma mais-valia para o seu trabalho universitário e para a sua vida pessoal e profissional.
Procurou-se que, durante a sua estadia em Portugal, tivesse um programa
diversificado que correspondesse às suas expectativas. Assim, assistiu a reuniões de planificação dos diversos ciclos, acompanhou de perto o trabalho dos
professores do 1º ciclo, assistiu a aulas dos 1º e 3º ciclos e do ensino secundário,
lecionou sessões de motivação para a aprendizagem da língua alemã aos alunos
dos 6º e 9º anos e participou nas atividades do Dia Europeu das Línguas.

Este projeto será coordenado pela Professora Natália Lobo Marques (docente
especializada em audição e surdez, do
grupo de recrutamento Educação Especial 920) e pela Terapeuta da Fala Sara
Gata.

Para nós, significou a abertura de portas a outras nacionalidades, prática
a que toda a comunidade já se habituou e que, mais uma vez, nos enriqueceu.
Profª. Fátima Corredoura

DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA
19 DE NOVEMBRO DE 2015

O projeto Erasmus + Hard-Soft Skilling: Charting your Career Path entrou no seu
segundo e último ano de vida com uma reunião que decorreu na escola francesa
entre os dias 22 e 25 de setembro, na cidade de Beaune, na região de Borgonha.
Nesta reunião estiveram presentes os professores Luís Nunes, coordenador do
projeto, e a professora Leonor Lopes. Nesta reunião foi feito um balanço de todas as atividades realizadas, e foi ainda programada a visita à cidade de Istanbul,
Turquia, entre os dias 8 e 14 de novembro próximo.

Porquê?

PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

A UNESCO celebra na terceira quinta feira de Novembro o Dia Mundial da Filo- Entre 12 e 16 de outubro, nas turmas de 9º ano, decorreu uma ação de sensibilisofia para destacar o valor intemporal da Filosofia no desenvolvimento do pen- zação sobre Prevenção e Segurança Rodoviária dinamizada por agentes da GNR.
samento humano, para cada cultura e para cada pessoa.
Esta atividade foi organizada pelas docentes que lecionam a disciplina de Físico-Química já que se encontra relacionada com os conteúdos programáticos que
O AEF junta-se a esta comemoração.
estão a ser tratados na disciplina.
Profª. Conceição Amaral

No início do presente ano letivo, constatou-se a necessidade de se reforçar
a área de intervenção para possibilitar
uma melhor e maior qualidade de integração dos alunos com défice auditivo.
Nesse sentido, o GAES vem reforçar a
necessidade de se promover uma Escola com diversidade e sem exclusões
e de se desenvolverem atitudes e valo-

res em que todos colaborem e respeitem as
diferenças. A inclusão
de alunos surdos no
ensino regular requer
uma escola e uma sociedade inclusivas, que
assegurem igualdade
de oportunidades a todos os alunos, contando com profissionais
capacitados e dotados
de ferramentas/estratégias facilitadoras. O
Gabinete pretende auxiliar na adequação e
implementação destas
estratégias.

O nosso Agrupamento de Escolas é frequentado por oito
alunos portadores de
diagnóstico de surdez, com diferentes
graus de severidade,
o que corresponde
a 6,67% dos alunos
que, atualmente, se
encontram integrados no Decreto-Lei
nº3/2008 de 7 de janeiro, realidade esta
que coloca desafios
no sistema de ensino/aprendizagem e
nos recursos necessários para atender
à diversidade de necessidades dos aluOs alunos que apresentam algum grau nos.
de perda auditiva, desde os níveis mais
leves até à perda profunda, têm carac- O que pretendemos?
terísticas pessoais mas apresentam Apoiar os alunos com deficiência auditambém as mesmas necessidades que tiva no desenvolvimento das suas caos outros alunos. Necessitam de ser pacidades, nos possíveis desafios num
aceites e valorizados, independente- contexto de cooperação, respeito e conmente das suas particularidades e di- vivência com os outros;
ficuldades.
Prestar acompanhamento à família no

processo de diagnóstico de perda auditiva, no processo ensino-aprendizagem, no processo comunicativo, nas
respostas em contexto social, escolar e
pós-escolar;
Auxiliar os professores que têm nas
suas turmas alunos com problemas auditivos, ajudando-os a adequar as respostas educativas;

Estabelecer canais de comunicação e de
colaboração entre as famílias e a escola.
A quem se destina o GAES?
Alunos com deficiência auditiva;
Pais, professores e outros profissionais
que interagem diariamente com alunos
portadores de deficiência auditiva;
Comunidade escolar no geral.
Onde nos encontramos?
O Gabinete de Apoio Especializado à
Surdez situa-se na sala “Espaço D”, na
Escola Básica João Franco, e tem o seguinte horário de funcionamento: terça-feira das 15:30h às 16:30h.

Semana Europeia da Democracia Local
No dia 16 de Outubro, os alunos da Escola Básica de Salgueiro comemoraram a
Semana Europeia da Democracia Local. A atividade consistiu na recriação de uma
Assembleia de Freguesia que decorreu nas instalações da Junta de Freguesia dos
Três Povos.
Esta iniciativa, dinamizada pelo Sr. Pedro Silveira, teve como objetivo sensibilizar os alunos para a prática de uma cidadania participativa e consciente. As
crianças tiveram a oportunidade de debater os problemas da sua freguesia e de
representarem os diferentes papeis dos membros constituintes de uma Assembleia. Seguiu-se a visita ao Museu da Pastorícia, onde estava patente uma exposição subordinada ao tema, “Três Povos: Três Aldeias, uma Freguesia”.
Como neste dia se comemorou o “Dia Mundial da Alimentação”, todos os participantes foram convidados a degustarem uma salada de fruta na escola.
Esta atividade contou com a presença da representante do Agrupamento de Escolas do Fundão, a Professora Helena Cristina Filipe e o Sr. José Manuel Pinheiro,
representante da Junta de Freguesia.
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Reiniciaram os programas
Dias de Escola.

2015 Ano internacional dos Solos

As gravações são à 4ªfeira, das 14H30
às 15H30 e o programa é emitido à
6ªfeira, às 19H00, na RCB, 92.5 FM.

Queres participar?
Contacta a professora Catarina Crocker
(na escola secundária) ou a professora Margarida Ferreira (na escola João
Franco).
Podes fazer locução, podes escolher a
tua música favorita, ler notícias, participar em debates, deixar dedicatórias…
Qualquer sugestão pode ser enviada
por email! Aproveita o teu espaço na
rádio e dá-lhe voz!

Parlamento dos Jovens

Academia Júnior de Ciências da UBI

Inicia-se brevemente mais um progra- discussão são:
ma do Parlamento dos Jovens, iniciatiEnsino Secundário:  «Portugal:
va a que o Agrupamento de Escolas do
assimetrias litoral/interior - que
Fundão se tem associado, como agrudesafios?»
pamento nos últimos anos e através
Ensino Básico: Discriminação, predas escolas agrupadas em anos anteconceito e racismo.
riores.
Nas palavras dos promotores: O “Parlamento dos Jovens” assume uma importância acrescida na educação para
a cidadania dos jovens e na procura
de uma maior e melhor participação
dos mesmos na sociedade, com conhecimentos substantivos das regras
das democracias e, essencialmente, do
processo democrático de eleição dos
representantes dos cidadãos na esfera
governativa.

Para que possamos continuar a honrar
as participações anteriores das nossas
escolas apelamos à participação da comunidade escolar nesta iniciativa.
Para mais informações sobre o programa Parlamento dos Jovens 2015-2016
pode recorrer-se a http://www.jovens.
parlamento.pt/ .

No agrupamento, qualquer esclarecimento sobre a constituição de listas
pode ser pedido aos professores AntóPara a presente edição os temas em nio Amaral (antonioamaral@esfundao.
pt) ou Natália Marques (nataliamarques@esfundão.pt).

No dia 16 deste mês, realizou-se a primeira de várias sessões da Academia
Júnior de Ciências da Universidade da
Beira Interior.

diversos campos científicos, nomeadamente matemática, física e química
e de forma a alargarem os seus horizontes e moldarem uma noção do que
é a experiência académica e do que é
pertencer a uma comunidade científica
com personalidades distintas. Após a
sessão foi realizada uma visita guiada
aos departamentos da universidade.

Nesta sessão, o reitor António Fidalgo deu as boas vindas aos alunos das
várias escolas da zona, salientando a
importância da experiência e da observação e a capacidade para as avaliar.
Este também valorizou a persistência Os participantes consideram que este
dos “maluquinhos”, aqueles que estão projecto se irá revelar uma experiência
apaixonados por uma área do saber ao benéfica para o seu percurso.
ponto da obsessão. Estes valores assenDuarte Tavares, 12º CT2
tam nos alicerces da academia.
José Cerdeira, 12º CT1
Ao longo destas sessões, os alunos irão
Luís Pereira, 12º CT1
assistir a uma série de sessões sobre

EXPOSIÇÃO “Produção e utilização de corantes naturais no tingimento e na arte”

A Organização das Nações Unidas declarou o ano de 2015 como o Ano Internacional dos Solos com o objectivo de aumentar a consciência da importância deste recurso natural quer para a segurança alimentar quer para seu papel funda- Esteve patente ao público, no período
mental no funcionamento dos ecossistemas, tendo como lema “Solos saudáveis de 15 a 26 de outubro, no átrio prinpara uma vida saudável.”
cipal da escola sede do Agrupamento
de Escolas do Fundão, uma exposição
dos trabalhos desenvolvidos no âmbiSaída de Campo
to do projeto “Produção e utilização de
No dia 17 de setembro, a turma PAV15 saios para determinar a percentagem corantes naturais no tingimento e na
(Produção Agrícola - Variante Produ- de água, de ar, de matéria orgânica e arte”, cuja ideia foi selecionada para
ção Vegetal) fez uma saída de campo à de matéria mineral. Foram ainda estu- candidata ao XII Prémio Ilídio Pinho –
Serra da Gardunha e terrenos agrícolas dadas as texturas dos solos, o seu pH e Cîência na Escola. A ideia foi desenvolda cidade, com os professores João Fi- observou-se a diversidade e quantidade vida e os resultados apresentados na
dalgo e Fernando Machado, no âmbito de seres vivos existentes, com a ajuda Mostra de Projetos, realizada em Casda disciplina de Produção Agrícola. O de lupas binoculares.
telo Branco, nos passados dias 8 e 9 de
objetivo foi ver alguns tipos de solos
Os resultados obtidos estão resumidos junho.
da nossa região, identificar algumas
na tabela 1.
Estiveram envolvidos os alunos da turplantas e árvores mas principalmente
Os solos analisados mostram algumas ma 11º CT1 e os alunos participantes
recolher algumas amostras de solo.
semelhanças mas um aspeto preocu- na Oficina de Gravura e Serigrafia. ColaA primeira amostra de solo foi recolhipante é a pequena quantidade de maté- boraram os professores Maria João Bada num carvalhal, a segunda amostra
ria orgânica existente no solo da quinta tista (Biologia e Geologia), Alice Gama
foi recolhida num pinhal a terceira foi
1, particularmente quando comparado (Educação Tecnológica), José Luís Olirecolhida numa vinha a quarta e últicom o solo do carvalhal que foi recolhi- veira (Artes) e Maria José Pires (Física e
ma amostra foi recolhida num terreno
do na Serra da Gardunha, o qual tem Química), que coordenou o projeto.
cultivado em regime de sequeiro a que
mais húmus, maior quantidade de or- Este trabalho integrou-se numa linha
demos o nome de Quinta 1.
ganismos e também conserva melhor a de pensamento designada por PermaForam formadas 4 equipas. Cada equi- humidade.
cultura. A ética permacultural traduzpa ficou com uma amostra de solo
Tiago Fonseca, nº 22 , PAV15 -se no desenvolvimento de ações que
para estudar, no laboratório, algumas
visam a proteção ambiental e a presercaraterísticas do solo. Foram feitos envação e utilização dos recursos naturais de uma forma sustentável. PretenTipo de solo
deu-se, assim, substituir os corantes e
carvalhal
pinhal
vinha
quinta 1
Ar

45,8%

Água

36,0%

35,0%

10,4%

8,0%

6,5%

4,6%

3,2%

0,4%

1,7%

0,3%

Matéria mineral

40,6%

55,6%

56,8%

58,7%

Areia

76,1%

78,2%

70,0%

76,0%

Limo ou silte

22,0%

20,8%

19,0%

19,6%

1,9%

1,0%

11,0%

4,4%

franco-arenosa

areia franca

franco-arenoso

areia franca

Textura

Foram utilizados diversos órgãos de
clones de espécies vegetais (flores, folhas, caules, raízes) dos quais foram extraídos os corantes, que, depois de separados, foram utilizados em ensaios
de tingimento de vários tipos de tecido, nomeadamente nas fibras naturais
linho e algodão, utilizando diversos fixantes. Simultaneamente, no âmbito da
Oficina de Gravura e Serigrafia, os alunos e o professor responsável produziram gravuras e serigrafias, aplicando
processos e produtos tradicionais, o
que permitiu um trajeto muito interessante de simbiose entre a pesquisa e
a construção. Nesta área, foram, também, preparados e utilizados alguns
pigmentos.
Tendo em conta o resultado final, pode-se concluir que a ciência e a arte se
podem encontrar de uma forma complementar, imprevisível e bela.
Prof.ª Maria José Pires

36,4%

Matéria orgânica

Argila

pigmentos sintéticos, prejudiciais ao
ambiente, por corantes e pigmentos
extraídos de produtos naturais, amigos
do ambiente, tendo-se privilegiado a
utilização de material que na Natureza
aparece frequentemente como desperdício.

Tabela 1 – resultados da análise de solos efectuada

16º Aniversário do Centro Hospitalar Cova da Beira
No passado dia 21 de outubro celebrou-se o 16º aniversário de Centro Hospitalar da Cova da Beira, tendo sido realizada uma sessão solene evocativa dessa efeméride. Esta instituição de referência nacional e local de inegável importância para os cuidados de saúde da Beira Interior, decidiu, neste
dia festivo, homenagear as entidades parceiras da região “que se têm distinguido no âmbito das parceiras estabelecidas com o Centro Hospitalar, designadamente ao nível das iniciativas e projetos partilhados e da cooperação e envolvimento sempre demonstrada para com a unidade de saúde e
que muito têm contribuído para o desenvolvimento e excelência da mesma”.
Para corresponder ao honroso convite, o nosso Agrupamento fez-se representar
por uma professora e um membro da direção, que expressou publicamente o desejo de estreitar e aprofundar as ações de cooperação com este Centro Hospitalar.
Esta foi mais uma oportunidade de o Agrupamento se abrir à comunidade regional a que pertence confirmando o seu desejo de cumprir
a sua função educativa, social e colaborativa com outras instituições.
Profª Fátima Corredoura
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DIA DA ALIMENTAÇÃO no Agrupamento de Escolas do Fundão
Os meninos do JI de Fatela viveram uma semana dedi- Concurso - “EU E O MEU PEQUENO-ALMOÇO”
cada à alimentação

Comida saudável e alegria faz crescer dia a dia

As atividades desenvolvidas em torno do tema, começaram com o semáforo do No âmbito do Dia Mundial da Alimentação destaca-se a importância da ingestão
lanche saudável, e entre outras atividades, ouvimos histórias, cantámos canções do pequeno-almoço, diariamente, e de forma equilibrada.
e degustámos frutas (trabalhando as cores, formas e texturas).
Durante o sono os níveis energéticos baixam e os nutrientes são utilizados para
No dia 16 de outubro, convidámos as amiguinhas da EB a assistir à história “A a manutenção das funções básicas do organismo. O pequeno-almoço é a primeique sabe a lua” e à simulação em sombras chinesas, das fases da lua. Depois, tal ra refeição do dia e como tal é muito importante nunca omitir esta refeição para
como na história, todos disseram a que lhes sabia a lua, e não é que tinha sabor repor os níveis nutricionais pela manhã, e assim melhorar o rendimento cognia alimentos saudáveis!
tivo e a concentração. Torna-se fundamental criar o hábito de reservar algum
tempo da agenda matinal para tomar um pequeno-almoço equilibrado
Como também sabia a pão, acabámos o dia a fazer pãezinhos que comemos ao
e da forma mais tranquila possível.
lanche. Este pão feito por nós tinha um sabor muito especial.
A equipa PES do Agrupamento de Escolas do FunFicou a promessa de repetirmos a atividade e desta vez cozer o pão num forno
dão, convidou toda a comunidade escolar a
a lenha.
participar num concurso subordinado ao
Prof.ª Patrocínia Roque tema “EU E O MEU PEQUENO-ALMOÇO” com o objetivo de sensibilizar os alunos e encarregados de
educação para a importância
do pequeno-almoço, tão
essencial para concentração de uma manhã de
atividades letivas. O
concurso
baseou-se na recolha de
selfies, fotografias
recolhida
pelo próprio,
pela manhã,
quando estava a tomar o
pequeno- almoço. Para
os alunos
mais
pequenos recomendou-se que os
pais/
encarregados
de educação participassem nesta atividade,
ajudando-os
na recolha da
fotografia
ou
integrando uma
selfie em grupo.

Os alunos do JI e EB de Pêro Viseu reuniram – se no dia 16 de outubro para comemorarem o “Dia Mundial da Alimentação”.

Com as selfies recebidas foi feita uma
exposição
no
átrio
principal da Escola Secundária do Fundão, assim
como também foram colocados numa mesa, exemplos de
alimentos saudáveis, passíveis de
serem ingeridos ao pequeno-almoço.
Conforme regulamento, enviado para toda
a comunidade escolar, serão também atribuídos
prémios aos alunos vencedores.
A equipa PES do A.E.F.

Temas como: «roda dos alimentos», «alimentação saudável», «doenças provocadas por uma má alimentação», são muito falados durante estes dias.
A nossa lição foi bem mais divertida, metemos as mãos na massa, a colher nos
frutos vermelhos e ordenhamos a vaca… ou talvez não, mas estava tudo delicioso.
No dia 15 iniciamos as atividades fazendo iogurtes naturais e compota de amora. No dia seguinte cozemos pão integral. Durante a tarde comemos um saboroso lanche com os
alimentos saudáveis, não houve bolachas, batatas
fritas, refrigerantes ou outros engordantes.
No final do dia recebemos uma visita de
alunos da UBI que nos falaram sobre a
alimentação saudável.
Foi um dia muito divertido,
aprendemos que a alimentação saudável também é saborosa e que poupamos muito dinheiro se fizermos a
nossa comida.
Texto informativo –
“notícia” Turma PER
2 - 4.º ano
Docentes: Estela
Pais, João Boléu e
Teresa Félix

Dia Mundial da Alimentação

16 de Outubro é
o Dia Mundial da
Alimentação. Esta
comemoração, que
teve início em 1981,
é na atualidade celebrada em mais de 150
países como uma importante data para consciencializar a opinião pública
sobre questões da nutrição e
alimentação.

Comemorar o Dia Mundial da Alimentação é uma oportunidade para
relembrar a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. As frutas e os legumes são elementos essenciais nas
refeições. Fornecem vitaminas, minerais, fibras e
muitas outras substâncias com benefícios para a nossa
saúde.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta para a importância
de incluirmos estes alimentos na nossa dieta alimentar. A roda dos alimentos recomenda um consumo mínimo diário de 3 a 5 porções de frutas e de igual quantidade de legumes.
Conscientes de que “somos muito o que comemos” a equipa do PES, em parceria com equipa do Hospital do Fundão e Escola Profissional, programou actividade de sensibilização para a necessidade de uma alimentação saudável.
Uma turma de alunos do 2º ano da EB1 de Santa Teresinha, deslocou-se á Escola
Profissional e com bastante interesse acompanhou a elaboração de lanches saudáveis preparados pelos alunos e professores desta escola e escutaram atentamente
as sugestões e orientações da nutricionista e enfermeira do hospital do Fundão.
A actividade foi encerrada com a partilha de um lanche.
A equipa do PES
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Dia Europeu das Línguas - 26 de setembro
Está atento ao Concurso de Leitura

3º ciclo e ensino secundário
No ano de 2001 o Conselho da Europa, sediado em Estrasburgo, criou o Dia
Europeu das línguas para assinalar a diversidade linguística no seio da União
Europeia e chamar a atenção para a necessidade de aprendizagem de línguas
estrangeiras como mais um veículo de promoção de unidade europeia. As comemorações centram-se, maioritariamente, nas escolas de toda a Europa, pois é aí
que todo o processo de aprendizagem de línguas estrangeiras se inicia.

Pede informações ao teu professor de
português

Participa e boas leituras!

O nosso Agrupamento não foi exceção na comemoração desse dia. Nas aulas de
português, inglês, espanhol e francês foi tratado o tema e os alunos registaram
através de uma frase o significado da importância das línguas. No dia 28 de
setembro realizou-se uma palestra dirigida aos alunos do 9º ano sobre a importância das línguas no percurso escolar, pessoal e profissional dos jovens. Para a
dinamização deste evento foi convidada a Associação Erasmus Student Network
Covilhã, a entidade que promove a integração de alunos que se candidatam a
realizar um semestre da sua vida universitária na Universidade da Beira Interior.
A conferência contou com a participação de duas alunas portuguesas que realizaram o seu programa Erasmus em França, uma aluna do Equador e um aluno
italiano, para além da aluna alemã, Christine Lödel, que se encontrava numa
visita de trabalho ao nosso Agrupamento.

Dinamização do Departamento de Línguas com a colaboração da Biblioteca do
Agrupamento.

Todos os participantes realçaram a importância da aprendizagem das línguas no
sucesso da sua experiência de Erasmus. Foi o facto de as terem aprendido que
lhes permitiu serem capazes de enfrentar os desafios da comunicação num país
que não o seu. A mensagem deixada aos alunos de 9º ano foi a de que o bom desempenho numa língua é um fator determinante no sucesso futuro, constituindo uma ferramenta essencial no percurso escolar de cada um, pois este nosso
mundo cada vez mais global abriu-nos os horizontes mas trouxe, igualmente,
maiores responsabilidades de comunicação a que todos deverão ser capazes de
corresponder.

Concurso Nacional de Leitura
No passado dia 1 de julho tive a oportunidade de participar na fase nacional do Lá, encaminhámo-nos para o auditório onde foram anunciados os cinco finaConcurso Nacional de Leitura o que foi, sem dúvida, uma experiência única.
listas do 3ºCiclo e do Secundário. Com pena minha não fui uma das finalistas
não deixando de ter sido uma grande tarde pois assisti a provas simplesmente
De manhãzinha, com a professora Regina Costa e o Senhor Leonel, tive uma
brilhantes de leitura expressiva, argumentação e até dramatização dirigidas pelo
longa viagem até ao Porto. Ia um pouco nervosa mas ao mesmo tempo não via a
bom humor de Carlos Malato.
hora de chegar à Biblioteca Municipal Almeida Garrett.
Passadas as provas finais houve uma mudança no concurso! Dum momento para
Por fim lá cheguei e pelas dez horas participei na semifinal, ou seja, uma prova
o outro começámos a tagarelar, a escrever dedicatórias, a trocar contactos...quaescrita acerca dos livros Sonho de uma Noite de Verão de William Shakespeare e
se parecendo um reencontro de velhos amigos.
A mulher que prendeu a chuva e outras histórias de Teolinda Gersão, da qual só
passavam cinco alunos do 3ºCiclo.
De seguida, foram anunciados os vencedores tendo ficado em 1º lugar a nível
de 3ºCiclo o distrito de Braga, em 2º o de Aveiro e em 3º a Região Autónoma da
No final da prova escrita recebemos por parte da organização o diploma e alguns
Madeira.
prémios de participação. Ah! Para além da visita do apresentador Carlos Malato,
o qual dirigiu o programa na fase final.
No final, os vencedores foram entrevistados e eu voltei para o Fundão com a
certeza de que tinha participado num grande concurso.
Depois, tivemos a oportunidade de visitar o Porto e contemplar a sua grandiosidade. Seguidamente, almoçámos, convivemos e dirigimo-nos, de novo, para a
Alexandra Costa, 10º CT3
biblioteca.

Prof.ª Fátima Corredoura

Mês das bibliotecas Escolares
Outubro é o mês das bibliotecas escolares e a biblioteca da Escola João Franco
saiu à rua, no âmbito do projeto “Histórias? É connosco!”. No final do mês todas
as turmas do pré-escolar, do 1º ciclo e do 5º ano terão tido a visita das professoras Margarida Ferreira e Celeste Fernandes.
A história intitulada “Um lobo culto” está na base da atividade. Em seguida, os
alunos ficam a saber como está organizada a biblioteca, o significado da sigla
BECRE e as classes da CDU – Classificação Decimal Universal. Os mais crescidos,
do 5º ano, ainda ficam a saber como consultar o catálogo da biblioteca online.
As sessões têm sido animadas e os alunos muito participativos, o que demonstra que o lema deste ano adotado pela IFLA- International Federation of Library
Associations é muito adequado: A BIBLIOTECA ESCOLAR É SUPER!

Cuida-te!
Casamento… à maneira de Luísa Ducla Soares

Prof.ª Margarida Ferreira

Recontando a História …“Um Lobo Culto”
A propósito da visita da Srª Coordenadora da BECRE da Escola João Franco que a ler o livro “Os Três Porquinhos” mas,
nos contou uma história e nos explicou como está organizada a biblioteca.
como leu depressa demais, o pato disse-lhe para parar, pois tinha que trabaO
lobo,
admirado,
pensou
que
também
lhar a entoação.
Um lobo chegou a uma cidade depois
podia
ser
um
animal
educado
e
resolde ter caminhado durante muitos dias.
O lobo não desistiu, contou o pouco
Como estava cheio de fome, achou que veu ir para a escola aprender a ler. As dinheiro que tinha e foi a uma livraria
podia encontrar alguma coisa para co- crianças ficaram espantadas e receo- comprar um belo livro de histórias, o
mer numa quinta fora da cidade. Viu sas, mas, como o lobo não tentou co- seu primeiro livro.
então um porco, um pato e uma vaca mer ninguém, acabaram por se habituQuando chegou à quinta, estendeu-se
que estavam sentados ao Sol a ler e ar a ele.
saltou para cima deles. Todos os ani- Como o lobo era estudioso, passou a
mais da quinta fugiram, menos o pato, ser o melhor da turma e voltou à quino porco e a vaca.
ta para ver se impressionava os outros
animais.
O lobo, como viu que não se assustaram com ele, perguntou-lhes se não Ao ver que não lhe davam importância,
tinham medo dele, já que era mau. O correu para a biblioteca, onde estudou
porco respondeu-lhe que aquela quinta e leu muitos livros, até ser capaz de ler
era para animais educados.
bem. Assim, voltou à quinta e começou
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no chão, pegou no livro novo e começou a ler. Como lia com muito entusiasmo, o porco, a vaca e o pato ouviram-no sem dizer uma palavra e, quando
aqueles amigos maravilhosos.
acabava de ler uma história, pediamTrabalho realizado por:
-lhe para ler outra.
Finalmente, o lobo tinha conseguido
impressioná-los e estava feliz por ter

Ana Margarida Moutinho da Silva,
nº5, 5ºE

No dia 12 de outubro, os alunos do 1º
ano dos Cursos Profissionais participaram num teatro-debate subordinado ao
tema (IN)dependências no âmbito do
programa Cuida-te, que teve lugar no
anfiteatro da escola.

Casei um bolo

Casei um tesouro

Casei um cavalo

Com uma bola

Com uma tesoura

Com uma cavala

Fizeram os dois

Foram ao casamento

Correram ambos

Tremenda jogada

O nabo e a cenoura.

Dentro da sala

Porque a bola

Depois a cenoura

Mas a cavala

Só sabe saltar

Ficou às rodelas

Não sabe ler

E o bolo

E então o nabo

E o cavalo

Fugiu da mola.

Correu atrás delas.

Detesta escrever.

Casei um bolo

Casei um tesouro

Casei um cavalo

Com uma bola

Com uma tesoura

Com uma cavala

Passaram os dois

Pegaram os dois

Zangaram-se os dois

Uma grande vergonha

Numa vassoura

Por causa dos bois.

Porque o bolo

Mas o tesouro

Porque o cavalo

Só sabe comer

Fugiu com o ouro

Só sabe correr

Enquanto a bola

E a tesoura

E a cavala

Assim, a participação neste género performativo permitiu aos alunos envolvidos confrontarem-se com situações
reais, revelando um olhar crítico sobre
as mesmas, e assumirem a possibilidade de mudar os seus comportamentos,

Pensa na cegonha

Cortou a vassoura.

Fugiu depois.

com liberdade de escolha e de decisão.

Durante uma hora e meia, os alunos viram ser representadas no palco situações onde as drogas, o álcool, os jogos
são habituais. Numa primeira representação, apenas assistiram a quadros
vivos, mas num segundo momento foram convidados a fazer parte das encenações, encarnando personagens e alterando as situações vividas em palco.
Deste modo, puderam exercitar o sentido crítico face às situações observadas
e propor outros modos de atuação.

5º B

Texto produzido pelos alunos do
TAS15, na aula de Português
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Arte e poesia no jardim-de-infância e escola do 1º ciclo
de Fatela

Message in a bottle

No seguimento de uma prática habitual e no complemento de atividades que
promovem a articulação entre o jardim-de-infância e o 1º ciclo de Fatela, a participação no concurso artístico Eugénio de Andrade, promovido pela biblioteca
municipal Eugénio de Andrade, no âmbito das comemorações do décimo aniversário da morte do poeta, deu resposta a esta realidade escolar.

The students were asked to write a message, imagining they were lost alone
in an island.
Hello stranger, I am Josefo.
I like fishing, surfing and swimming. I left from Sweden with a small fishing boat
and I was going to Norway, to fish some cod and sell it on the market.

Desta dinâmica, resultou o trabalho que oferece uma outra perspetiva e envolvimento do poema “ O Pastor”, sendo-lhe atribuído o 2º lugar.

I was going to Norway alone, I am on this island about 2 weeks ago. I am very
hungry and dirty because I was exploring the jungle to search for supplies and a
way for asking for help.

As ideias para a sua elaboração surgiram do contexto onde o JI e EB se inserem,
das brincadeiras com as letras que formavam as palavras do poema e das vivências das crianças.

I spend my time searching for clean water and building a shelter to be safe.
It’s very cold here, I’m exhausted so I started to lose my mind, and I really fear
spiders and snakes, I hope there aren’t on this island. I really miss my family. I
don’t know where I am but try to find an island near Norway.

Profª Patrocínia Roque

If someone reads this try to help me!

El Día de la Hispanidad

Josefo
Written by Hugo Cerieiro and Tiago Santos from 10ºCT2.
9th October 1987
My name is Natasha. I don´t know where I am. I left Turkey to Australia to surf
with my friends 10 days ago and we shipwrecked. I´m feeling about to collapse
and my biggest fear is dying here, alone, without anyone ever finding out. I miss
my dog and my family. I don´t want to be here. I spend my time looking at the
I’m Gregory. By the time you are reading this I’ll probably be dead. I’m stuck in ocean and sand.
an island in the southern China coast.
I think I am in some island in the middle of the Pacific Ocean. The island is deI am from Ukraine. One day, when I was going from work to home, I just remem- sert; there is only one tree and lots of sand and salty water. It´s always hot in
ber I fell asleep. When I woke up I was here. Next to me was a pen, a paper, a here. It´s like throwing myself on fire.

No dia 12 de outubro e durante a semana que o sucedeu, comemorou-se, no
Agrupamento de Escolas do Fundão, o “Día de la Hispanidad”. Com este evento,
pretendeu-se celebrar a língua e cultura espanholas e os diferentes acontecimentos a elas associados como, por exemplo, o dia em que os primeiros espanhóis
chegaram à América com Cristóvão Colombo em 1492, dando início ao Império
Espanhol, expandindo a sua língua e cultura.
A comemoração foi assinalada com exposições de objetos e atividades sobre Espanha e outros países de língua espanhola, contando com a ampla participação
de professores e alunos de espanhol do nosso Agrupamento, e da comunidade em geral. As exposições tiveram lugar nos átrios principais dos edifícios do
Agrupamento (João Franco e Secundária).

bottle and a little note saying: “You are in an island in the southern China coast, I am writing this note because I need you and your help. I only have a bottle of
write a message and send it in the bottle. Next week we will kill you unless there clear water, some food, a pen and this paper. I think I will only last a few days.
is somebody with you and one million dollars. That way you will live.”
Please help me, Natasha.
From what I know, I’m alone in here, but I heard a very weird noise in the woods
Maria Inês Opinião, Rita Salvado, 10º LH
last night. I'm really scared! In order to survive I eat some fruits I find near the
beach. I also have a bottle of water. I’m really afraid I will die here. Alone…

A efeméride foi também alvo de estudo nas salas de aula através de atividades
de enriquecimento linguístico e cultural.

That is why I’m writing this. I don’t know how long it has been since I fell asleep. Hello! I'm Lady and I left Caribbean on a boat about a month ago and I was going
I just really need help! I want someone to save me. If anyone finds this, please to Jamaica with my best friend but I don't know where she is because our boat
contact the police. I will be eternally grateful. Thank you.
had a leak so the water started to get in and it sinked.

Em conclusão, convém destacar e agradecer o trabalho de todos os participantes
na comemoração desta data, sublinhando, em especial, o empenho dos professores e alunos que construíram o crucigrama com o mapa de todos os países
hispano-falantes.
Os professores de espanhol

Hello there!

Inês Bento e Pedro Soares, 10ºLH I ended up in a remote island and I haven't seen anybody or anything here, maybe it's because of the climate that is very hot and the air is very dense which
makes it hard to breath.

The only food I get in this island are coconuts and small fish that are swimming
by the coast and I drink water from the coconuts. My biggest fear right now is to
My name is Draco and I am on an unknown island. The cruise where I was shi- explore the island because I don't know what I'm going to find and I'm too scared
pwrecked in the middle of the ocean and right now I really need your help! I have to try. I've never been so scared in my whole life.
been here for two days. I don't have any clean water and I can't find more food
There isn't much to do here, because there isn't electricity, or games to play, or
here.
people to talk to. Before I came here what I liked to do the most was reading but
The good part is that this beach is very beautiful and has a lot of wonderful pla- I also liked watching TV. The things I miss the most are my books, my cat and
ces to see. On the other hand my big fear is the wild animals constantly around my friends and family.
me.
I'm writing this message for the person who finds it.

Imagem da semana

é uma proposta de conversa sobre o nosso mundo

Propõe olhares, novos ou refrescados, para ver com os mesmos olhos e com a O que se aprende com um designer?
mesma cabeça mas aguardando pelo olhar de outro que, com outros olhos e
Philippe Starck
outra boca, consegue ver da forma que me provoca a rever e falar.
Mundialmente reconhecido pelo seu design de produto e de interiores e como
arquiteto, já foi um «enfant terrible» do design, hoje é um dos empresários mais
Nesta última semana a imagem foi
acomodados.

Philippe Starck

Nasceu em 1949 em paris. Foi influenciado pelo seu pai, um engenheiro aeronáutico com quem passou grande parte da sua infância. Starck passava muitas
horas no estúdio do pai, onde cortava, colava e montava motas, bicicletas e ouA rábula é comercial, publicitária e de marketing turístico, por isso divertida no
tros objectos...
sentido de “descubra as diferenças”
Estudou em paris na École Nissim de Camondo de 1965 até 1967.
“em portugal os humanos são mais humanos”
Os mestres são assim, produzem o simples e os nossos olhos ao procurarem o
“pessoas orgulhosas, inteligentes, boas, honestas, trabalhadoras”
complexo encantam-se. Afinal o “ovo de colombo”.
cercados pela paisagem onde vivem faz com que “vivam mais felizes, e como
Júlio Pomar dizia, de Júlio Resende, “…sabe que a expressão não se atinge pela
são mais felizes, são melhores e é agradável viver nessa felicidade”
acumulação de pormenores - de desenho ou de cor - mas pela sua eliminação”
Mas Philippe Starck é designer.
AEF
na geometria descritiva
outubro
2015
http://www.tvi24.iol.pt/pesquisa/videos/stark/um-dos-maiores-designers-do-mundo-e-fa-de-portugal/56105d2b0cf2d8d8759051c0

navio “venus” para Steve Jobs,
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torneira Axor

cadeira

I miss my family and friends so much and I hope to see them soon. I'm feeling
afraid and a little depressed because I am all alone and now I have no one with
me.
If you are reading this, find help and do the best to save me, please!

Beatriz Duarte, 10ºCT2 e Raquel Afonso, 10ºLH

Hello world, my name is Gordon.

Catarina Gonçalves, Margarida Marques, 10º LH I’m searching for help because I started an adventure in the sea in my little boat
but it went wrong and right now I’m lost alone in an island, in the middle of
nowhere.
Hi there!

Before this tragedy, I was a very happy architect and one of my favourite things
I’m Jonathan. My girlfriend and I like travelling and going to big adventures. to do was surfing and being with my family and friends. However, two months
So, after we had finished exploring the Amazon Forest we wanted to travel to ago, I was too stressed with work so I planned this whole travelling that I thought
Europe by sea.
would be one of the most amazing days ever but in ends to be the worst thing
that ever happened to me.
At a certain night, while we were sleeping, there were a storm and our boat got
destroyed. We were lucky enough to survive and land on a remote island.
I am in this place for almost one month, I think, and I miss my family like crazy.
I’m desperate for food and water, because the food is scarce and the monkeys
We have been here for a week and we are running out of food. We are starting
eat everything and I only found water in a stream faraway from here. At nights
to feel desperate and tired and we are trying to live with the things we have left.
I sleep in a little hut that I built with palm tree leaves. Sometimes I fish in the
We spend most of our time trying to find a way to get out of this island, finding ocean when I’m too hungry.
food and talking to each other.
The climate is very bad, it is always hot and almost never rains. In this horrible
We are afraid that we will never get out of this island and may spend our last few place I fear almost everything like the snakes, the insects and even the mean
days of live her without saying goodbye to our family or friends.
monkeys. Because of all these problems I’m getting very sick, my skin is burning
and my mind is a mess right now.
If we never survive, then this will be my last moment. I would like you to have a
good life and to tell the world about this letter…
So please, to the person who’s reading this letter, I ask to send help, please.
Beatriz Esteves e João Salvado, 10º CT2

Eduarda David e Ema Batista, 10ºCT2
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PROJETO “SER SOLIDÁRIO”

Visita à Covilhã - A Magia da Arte

No dia 24 de Setembro, a nossa turma,
o APS14, fez uma saída de campo à
CAMPANHA DE RECOLHA DE PRODUTOS NA COMUNIDADE ESCOLAR
Tinturaria Galeria de Exposições da CoJunta-te ao projeto “Ser Solidário” em desenvolvimento no nosso agrupamento vilhã e ao Museu de Lanifícios da UBI,
e, com o teu contributo, ajuda os alunos e as famílias mais carenciados, ofere- no âmbito da disciplina de Área de Excendo produtos novos ou usados, mas em bom estado, como roupas, calçado, pressões, com as professoras Maria do
material escolar, brinquedos, artigos de higiene, alimentos …
Carmo Lopes e Felisbela Fernandes.

do grupo desenhava uma cabeça a seu
gosto, deixando pistas a outro elemento do grupo para desenhar a segunda
parte, que se destinava ao tronco e aos
braços, a terceira parte foi o desenho
das pernas e por fim dos pés. Os desenhos foram realizados por quatro
Na Tinturaria, visitámos a exposição da elementos diferentes terminando com
jovem artista Estrela Nunes de 22 anos, a aplicação da cor.
natural da Covilhã, que dava os pri- De seguida fomos visitar o Museu de
meiros passos da sua formação acadé- Lanifícios da UBI, para ver a exposição
Campanha novembro/dezembro
mica, em 2010, quando se matriculou ‘A Magia do Xadrez nos Lanifícios: Os
pela primeira vez na Escola Secundária Tartãs Escoceses’, onde o tema princiCampos Melo na cidade da Covilhã, no pal era mostrarem a importância e a
Coloca os teus contributos nos locais assinados nos átrios do edifício da João curso de Artes Visuais.
grande diversidade dos tartãs tal como
Franco e Escola Secundária ou na guarita junto ao portão de entrada.
Durante o percurso escolar partici- o seu significado, “tecido de lã leve”.
pou em inúmeras atividades promo- Apresentaram ainda os processos técnividas pela escola como exposições, cos e a evolução tecnológica ocorridos
PROJETO “OPERAÇÃO ALEGRIA”
workshops e colóquios, concluindo no subsector dos lanifícios dos sécúlos
Mais um ano e o projeto continua…
com notoriedade e satisfação o 12º ano XIX e XX, bem como as transformações
económicas e sociais do mundo fabril.
em 2014.
A separação dos resíduos tem sido

Colabora!

ao longo de vários anos (desde
2008/2009), um dos objetivos do projeto. Este projeto, para além da sensibilização da comunidade escolar, visa
também a comunidade educativa.

Semana do Bebé do Centro Hospitalar Cova da Beira
O Centro Hospitalar Cova da Beira, na
IX edição consecutiva da Semana do
Bebé do Centro Hospitalar Cova da Beira, que este ano se realizou de 12 a 18
de outubro, programou diversas atividades em ambiente escolar, hospitalar
e em instituições da região.
Aos mais jovens pretendeu-se proporcionar atividades lúdico-pedagógica,
que visaram uma aprendizagem contextualizada pelos espaços expositivos,
ao mesmo tempo que estimularam a
espontaneidade e criatividade de cada
criança.

Assim, no passado dia 13 de outubro ,
as turmas da Escola Básica de Valverde
de 1º Ciclo, deslocaram-se ao Museu
dos Descobrimentos / Centro de Interpretação em Belmonte, no âmbito da
actividade “Um dia no Museu”.
Os alunos, na visita devidamente guiada, foram acompanhados pelas professoras, auxiliar de educação, elemento
da equipa do PES e elementos da Organização .
A Equipa do PES

“A Culpa das Cores”, foi a 1ª exposição Após a visita ao museu, terminamos a
com a qual pudemos ficar a conhecer nossa pequena aula de campo.
mais sobre o seu trabalho e a razão que
a levou a dar tal nome à exposição. A
artista explicou no que consistiam as
suas obras e o material que utilizou,
entre eles a tinta a óleo, grafite, gesso, pastel a óleo, tinta de relevo, casca de ovo entre outros.

É importante que cada um de nós, na escola, colabore fazendo a separação dos
resíduos de plástico e metal, colocando-os nos ecopontos amarelos que se encontram distribuídos por vários locais.

A própria artista guiou-nos, dando
sempre uma noção da sua inspiração,
criatividade e realçando sempre um estilo próprio e um gosto particular pela
pintura surrealista e vibrante.

Se todos tivermos este gesto, podemos
contribuir para um ambiente mais sustentável e para causas sociais e deste
modo estaremos a contribuir para que a
escola possa adquirir materiais pedagógicos de que os alunos poderão usufruir.

Finalizou-se a visita à exposição com a
realização de um workshop com o método do “Cadavre-exquis” na vertente
gráfica e visual, consistindo na criação da dobra de uma folha em quatro
partes: na primeira parte um elemento

No ano letivo 2014/2015, o projeto
angariou 7970 kg de resíduos, que foram encaminhados para a Resiestrela.
Em troca, a escola recebeu um cheque
no valor de 797€ que irá ser utilizado
na aquisição de livros, na livraria Bertrand, consoante as necessidades das
bibliotecas do agrupamento.

O HOSPITAL FAZ DE CONTA E O JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU
O HOSPITAL FAZ DE CONTA VEIO AO JARDIM DE INFÂNCIA DE
PÊRO VISEU E PARA ISSO TROUXEMOS OS NOSSOS BONECOS PREFERIDOS. SABÍAMOS O NOME DELES, QUANTOS ANOS TINHAM E
PORQUE ESTAVAM DOENTES.
NO HOSPITAL FAZ DE CONTA FORAM TRATADOS PELAS MÉDICAS
AMIGAS QUE PRIMEIRO PERGUNTARAM O QUE TINHAM, DEPOIS
PASSARAM AS RECEITAS PARA IRMOS À FARMÁCIA E AO TRATAMENTO. MUITOS ABRAÇOS E MUITOS MIMINHOS RESOLVERAM
GRANDE PARTE DAS DOENÇAS. PARA OUTROS SERVIRAM AS TALAS E OS PENSOS. TAMBÉM O BLOCO OPERATÓRIO FOI UM SUCESSO COM AS ROUPAS A RIGOR E OS MATERIAIS UTILIZADOS.

Como vês basta procurares o ecoponto
amarelo e deitares os resíduos – metal
ou plástico – e estarás a contribuir para
estas causas.
Envolve-te e colabora!

AQUI FICAM ALGUNS DOS NOSSOS REGISTOS:

O ambiente agradece!

MARTIM – GOSTEI DE FAZER DE MÉDICO E VESTIR A BATA, DE PÔR
A MÁSCARA E A TOUCA;

A coordenadora do projeto
Prof.ª Isabel Ferreira

TELMA – SIM, GOSTEI DE IR AO MÉDICO. O BEBÉ TINHA UM PENSO;
DUARTE – GOSTEI DE FAZER AS OPERAÇÕES, GOSTEI DE ME SENTAR QUANDO A MÉDICA TRATAVA A ORELHA DO CÃO. TINHA
UM DÓI-DÓI NA ORELHA;

Crítica ao filme Pixels

LARA – GOSTEI DAS MÉDICAS A TRATAREM O MEU BEBÉ;
Pixels é um filme que estreou a 30 de
Julho de 2015 em Portugal dirigido por
Chris Columbus contando com o seguinte elenco Adam Sandler, Peter Ddinklage, Kevin James e Michelle Monaghan.
Trata-se de um filme de comédia em
que quatro antigos jogadores de topo
se tornam heróis para salvar a humanidade da fúria de jogos de vídeo como
o famoso Pac Man, a Lagarta e o Gorila.
Considero que este filme é um pouco
irónico visto que muitos de nós atualmente somos viciados em jogos de vídeo e por vezes bem que precisávamos
de alguém que nos salvasse desse vício.
Uma das minhas partes favoritas deste
filme é quando se descobre que o Pac
Man é um mau da fita porque é suposto
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o Pac Man comer os fantasmas e assim
salvar o dia.
O elenco foi bem escolhido, tendo dois
atores, Adam e Sandler, famosos por
participarem em filmes de comédia que
brilharam no cinema.
Adorei o filme, não só por ser de comédia, mas também porque é um filme
que se pode assistir em família. É um
filme ótimo para se ver na noite de Natal com a família toda reunida, depois
de ser ter comido as couves da avó e a
sobremesa deliciosa que a mãe faz.
Em suma, para quem gosta de um bom
filme de comédia e em criança jogava
um dos jogos representados no filme,
aconselho a assisti-lo.
Beatriz Patrício - 11 CT2

MARIA – AS MÉDICAS CONVERSAM COM OS MENINOS, NOS PUFES,
E EXPLICARAM COMO IA SER O HOSPITAL FAZ DE CONTA. GOSTEI
DE BRINCAR NAS OPERAÇÕES E PÔR UM PENSO NO DÓI-DÓI. TIVEMOS QUE VESTIR A BATA, A MÁSCARA, A TOUCA E TAMBÉM UMAS
SAPATAS PARA OS PÉS PARA NÃO IREM OS BICHINHOS PARA LÁ;
MADALENA – A MINHA BONECA FOI AO MÉDICO E GOSTEI DE PÔR
OS PENSOS PARA ELA FICAR BOA. ESCREVEU A RECEITA;
AFONSO – GOSTEI DE FALAR COM AS DOUTORAS E GOSTEI DE
AJUDAR A MADALENA A PÔR O PENSO NA BONECA DELA.
GOSTEI DA ESTRELA, A MASCOTE DO HOSPITAL FAZ DE CONTA;
GRANDE DIA!
OBRIGADA À JUNTA DE FREGUESIA DE PÊRO VISEU PELA EXCELENTE IDEIA DA PARCERIA ESTABELECIDA COM A UBI – NÚCLEO
DE ESTUDANTES DE MEDICINA E ÀS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO
DA SAÚDE.
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Lendas e Mitos da Criação

ENTREVISTA

Durante o mês de outubro celebra-se
o dia do animal. Em todo o mundo há
cada vez mais animais abandonados,
mas também há cada vez mais pessoas
generosas a adotá-los. É por isso que
hoje vou entrevistar o senhor Paulo
Jorge Meireles, que tem uma história
muito interessante, que fala sobre a
adoção de um animal abandonado e da
relação que se criou entre eles.

Passados estes anos, como se encontra a “JC”?

lançamos muitos balões
E foi sempre a bombar

O mito chinês da criação do universo
é uma verdadeira poesia. Diz a lenda
que, no início, não havia nada além do
Dao, o vazio. E do Dao criou-se um ovo
negro, que foi chocado durante dezoito
mil anos. Dentro desse ovo, Yin Yang e
Panku coexistiram num estado de unicidade. Com muita determinação, Panku
rompeu a casaca do ovo e foi criando
o Universo. Yin, mais pesado, foi para
baixo e formou o céu, Panku, assustado
com a sua criação, rapidamente afastou
as pernas e ergueu os braços segurando o céu e terra e impedindo que eles
se voltassem a unir. Depois de dezoito
mil anos, Panku descansou. A sua respiração tornou-se o vento, a sua voz o
trovão, o seu olho esquerdo o sol e o
seu olho direito a lua. O seu corpo deu
origem às montanhas e seu sangue formou os rios. Os seus músculos deram
origem à TERRA. A sua barba formou
os arbustos e muitas plantas, e os seus
pelos formaram a floresta. A sua pele
formou o chão, os seus ossos os minerais, sua medula e todas as pedras
preciosas. O seu suor caiu como chuva.
E todas as criaturas que viviam no seu
corpo, como pulgas, piolhos e pequenas bactérias foram carregadas pelo
vento e deram origem a todos os dez
mil seres vivos, que se espalharam pelo
mundo.

Segundo a lenda dessa tribo indígena
norte-americana, o Homem Velho veio
do sul, criando a terra, plantas e animais enquanto se dirigia para o norte.
As primeiras pessoas que ele criou foram uma mulher e seu filho a partir do
barro. O Homem Velho mostrou-lhes
como coletar plantas para se alimentar
e disse que as ervas eram boas para tratamentos de doenças. Ele ensinou-lhes
como fazer armas para matar animais
e como fazer fogo para que pudessem
cozinhá-los. Mais importante ainda,
disse-lhes como obter poder espiritual, encontrando seu espírito animal em
seus sonhos.
Como muitas outras histórias da origem da humanidade, as lendas dos
Blackfoot falam de um grande dilúvio.
Uma possível explicação para isso são
as inundações em todo o mundo devido aos derretimentos de icebergs que
podem ter ocorrido em torno de 5.000
aC, possivelmente o tempo de Noé. Depois do dilúvio, o Homem Velho reuniu
as pessoas no topo de uma montanha e
deu-lhes água de cores diferentes para
beber. Cada cor representa uma linguagem diferente. Os Blackfoot, bem como
outras tribos como os Piegan, beberam
água negra, e é por isso que falam a
mesma língua.
http://hypescience.com/10-mitos-sobre-a-criacao-da-humanidade/
João Silva

Explicação bíblica para a criação do
mundo

1º Dia - “Deus criou o Céu e a Terra.”

2º Dia - “Deus fez o firmamento e separou umas águas das outras e chamou
firmamento de Céu.”
Nu Wa remendou a terra, mas ficou tão
esgotada pelo seu trabalho que mor- 3º Dia - “Houve a Terra e os Mares.”
reu. O seu corpo, como o de P’na Ku,
4º Dia - “Deus separou os dias e as noites.”
formou ainda mais recursos naturais
5º Dia - “Surgem peixes e aves.”
do mundo.

6º D estava no ar
e todos ficaram a olhar,
enviamos balões
com mensagens a voar
são mensagens com valor
que devemos aplicar
e sem fazer favor
sempre, sempre a estudar

Site: hypescience.com/ 10-mitos-sobre- 6º Dia - “Surgem outros animais. Deus
cria o Homem.”
-a-criação-da-humanidade
Ângela Moura 7º Dia - “Deus descansou.”
6º D
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A Lenda Chinesa da criação do mun- Lenda das linguagens da tribo americana Blackfoot
do

Dizem que alguns séculos depois da
morte de P’an Ku uma deusa solitária
chamada Nu Wa viu seu reflexo num
lago e criou seres como ela através da
lama, estes tornaram-se os aristocratas. A criação foi um trabalho árduo e
quando Nu Wa agitou uma videira enlameada as suas gotas tornaram-se os
plebeus. Anos mais tarde, o céu desabou, criando buracos na terra através
do qual as águas subiram para formar
um grande diluvio.

No dia da receção

Ficaram todos a olhar,

O outono chegou à nossa escola, trou- cas, que delicia!
xe as folhas de várias cores, vermelhas,
Na Semana da Alimentação fizemos atiamarelas, laranjas, roxas…
vidades variadas: recolhemos marmeDivertimo-nos a brincar no meio delas, los, tivemos que os descascar e depois
fizemos colagens e pinturas.
de cozidos deliciámo-nos com marmelada e ainda experimentámos uma nova
O Dia da Música veio para nos trazer
receita de bolo. Adorámos!
alegria. Aprendemos a construir adufes com materiais recicláveis. Assim foi Para o ano esperamos que o outono
mais fácil entoar as cancões que nos nos traga outras cores.
ensinaram. Aprendam connosco como
JI/EB1 de Capinha
se faz! À tarde tivemos uma sessão de
cinema animado e com direito a pipo-

de estimação.

R: Muito Feliz, a JC e o dono, pois ela
é a minha companhia. Uma verdadeira
amiga. A família cresceu muito e hoje
temos mais três filhos e 6 netos que
vivem nas fábricas que estão sob a
minha responsabilidade. Têm uma função muito importante: São os nossos
O Sr. Paulo Jorge Meireles é o Diretor
fiéis guardas. Fazem parte dos duma
Geral de um grupo de empresas do
grande família constituída pelos nosramo automóvel, que tem sede na Rosos 800 colaboradores.
ménia, e por isso a entrevista não será
presencial mas sim feita por via skype. Então, sente que valeu a pena ajudar
este animal?
Boa noite, senhor Paulo Jorge. ObrigaComo referi, estamos num país que
da por me conceder esta entrevista.
vive com muitas dificuldades e a nossa
Então, senhor Paulo Jorge, quando e
responsabilidade é grande para ajuonde encontrou a sua cadela e em que
dar a melhorar as condições de Vida
estado ela se encontrava?
de todos os que aqui vivem. As nossas
R: Encontrei a cadela no Inverno de empresas dão apoio financeiro às or2010, abandonada numa estacão de ganizações locais, nomeadamente ao
serviço, na Roménia.
hospital, à escola, ao infantário e também a uma pequena organização que
O que sentiu quando viu a cadela?
se dedica a apoiar os animais. A” JC”
R: Senti que tinha que fazer algo! Ela foi só o ... princípio de tudo . Vale a
era muito pequenina, estava com fome pena ajudar!
e tremia muito… Estava só. Perguntei
se podia levá-la e responderam-me que
sim.
Muito obrigada pela sua entrevista e
ainda bem que hoje em dia há pessoas
Que razão o levou a adotar a cadela?
generosas como o senhor!
R: A Roménia é um País em que a Vida
Como podemos observar, se não fosse
das pessoas é muito difícil. Como iria
o senhor Paulo Jorge Meireles a acolher
sobreviver a cadela em pleno inverno,
este animal, a “JC” hoje não tinha uma
com fome e frio?  Dei-lhe comida e a
família e seria mias um animal abando“JC” começou imediatamente a brinnado.
car comigo como se me conhecesse de
há muito. Foi irresistível, mesmo para
Maria Meireles, 5º A
mim, que nunca tinha tido um animal

No dia da receção

As cores do outono

Diana Santos
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Agenda Desportiva Mensal

É com muito gosto que iniciamos este
ano lectivo, com a continuidade da
“Secção Desportiva”, de forma a manter a comunidade escolar actualizada;
acerca de informações, reflexões, classificações, resultados desportivos e,
actividades dinamizadas pelo grupo de
Educação Física.

Belo), Natação (Prof. Tânia Sá e Prof.
Luís Moreira) e Multiatividades (com
Prof. António Ruela), em todos escalões
e ambos géneros; Futsal Masculino no
escalão de infantis (prof. Julio Gonçalves) e Ginástica Rítmica com prof. Clara
Barbosa.
Informa-te com o teu professor de Educação Física

Desde já “Agradecemos” o acompanhamento assíduo por parte dos nossos Quanto aos quadros competitivos,
leitores! São vocês que nos fazem con- agenda desportiva e outos, teremos novidades na próxima edição.
tinuar…
Por fim, informamos que os treinos já
se iniciaram nas seguintes modalidades (às 4ªs feiras de tarde): Basquetebol Masculino (Prof. Alberto Amorim) e
Feminino (Prof. Marta Silva) no escalão
de Juvenis; Badminton (Prof. António

ATIVIDADES

DESPORTO ESCOLAR
Ainda não saíram os quadros competitivos dos grupos equipa, e o Badminton
já entra em competição na Covilhã no
dia 23 de Novembro. Vamos treinar!!!

O próximo Olho Vivo sairá
no princípio de dezembro de
2015.
Os artigos devem ser enviados até ao dia 25 de novembro de 2015.
Agradecemos que enviem as
imagens - fotografias, gráficos, desenhos, logótipos,
etc. - em ficheiros separados.
O endereço eletrónico de
serviço é:
olhovivo@esfundao.pt.

O Corta Mato será no dia 18 de Novembro. Inscreve-te com o teu professor de
Saudações Desportivas
Educação Física. Participa e vem representar a tua escola nos Campeonatos Até à próxima edição.
Distritais em Castelo Branco!!
FICHA TÉCNICA
Direção, Redação e Conceção Gráfica:
Agrupamento de Escolas do Fundão,
Rua António José Aguiar, Ap. 34,
6230-000 Fundão
Diretor:
Armando Ferreira Anacleto
Equipa Coordenadora:
Docentes Leonor Lopes, Noémia Carrola, Teresinha Mendes, Nuno Garcia.

A não perder este mês

Paginação:

No Agrupamento:

Alunos do Curso Profissional de Técnico de Artes Gráficas; coordenação
docentes Luís Branco e Nuno Garcia.

ATIVIDADE

RESPONSÁVEL

PÚBLICO ALVO

Encerramento das comemorações dos 50 anos da EscoDireção
la Industrial - Secundária do
Fundão

DATA
Software:

Comunidade

21 novembro

Adobe InDesign 7.5
Suplemento A:
Docentes Mariana Azevedo e Nuno
Garcia

No Fundão:
Evento

Data

Hora

Local

Descrição

Exposição e lançamento de fotobiografia e
antologia

7 de novembro

15:00

Casino Fundanense

Comemorações do centenário do
nascimento de António Paulouro

7 de novembro

Açor, Castelejo

Mostra de Artes e Sabores da
Maunça

11 a 15 de novembro

Alcaide

Míscaros - Festival do Cogumelo

Gastronomia, cultura,
animação de rua

Colaboradores:
Comunidade educativa.
Tiragem:
1 000 exemplares.
Distribuição:

Em Castelo Branco:
Evento

Literatura

Teatro

Música

Gratuíta
Data

05/11

18:00

Local

Descrição

Cine-Teatro Avenida

Cem poemas (de morrer) de amor
e uma cantiga partindo-se (lançamento da antologia de homenagem a João Roiz de Castelo Branco)

Impressão:
Reconquista, Castelo Branco.
Jornal on line:
www.esfundao.pt

07/11

21:30

Cine-Teatro Avenida

CANTASTÓRIAS de cor e salteado

06/11

21:30

Cine-Teatro Avenida

Best Youth (concerto)

Contacto:

Cine-Teatro Avenida

Filarmonia das Beiras - Ciclo Caixa Brahms

olhovivo@esfundao.pt

Cine-Teatro Avenida

Márcia – quarto crescente

08/11

18:00

13/11

21:30

07/11 a 20/12
Exposições
14/11 a 20/12

22 - novembro de 2015

Hora

Cine-Teatro Avenida - Esplendor e engano de Isa Duarte
Sala da Nora
Ribeiro e Pureza Oliveira
Grémio de Letras e
Artes - Tinalhas

Ecos da vida quotidiana
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GRAVURA & SERIGRAFIA
2015 - 2016

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

prof. josé luís oliveira

PAVILHÃO OFICINAL, 4ª FEIRA, 14 h30 min

CLUBEDEDEFOTOGRAFIA
FOTOGRAFIA VÍVÍDEO
DEO E CIENCINEMA
EMA
CLUBE

Durante duas semanas estive envolvida
no universo de uma artista como Vera
Mantero o que foi um enorme privilégio. O facto de ter existido um contacto
com as suas obras, o seu pensamento
e o seu envolvimento com as pessoas
fez-me sair da minha zona de conforto
e entrar por uns dias num novo corpo
ainda “adormecido”. É ridículo acharmos que dança não é mexer um dedo.
Porque dança pode ser esse simples
movimento. Através do workshop realizado em cooperação com a própria
coreógrafa permitiu-me descobrir novas formas de olhar e encarar o corpo
humano. Pois é o “objecto” mais incrível ao nosso alcance. Através desta fabulosa ferramenta estamos aptos a comunicar, a sentir, a expressar, enfim, a
viver. E, viver uma vida organizada não
nos deveria contentar, penso agora,
que deveríamos manter um equilibrado paralelismo entre o organizado e o
desorganizado e entender que, a longo
prazo, muitas das vezes estes dois conceitos deixam de andar lado a lado para
se intersectarem e abraçarem. Nascendo daí algo ritmado, sendo, no fundo,
uma dança automática, recheada de
improvisação e concentração acerca
do espaço em que estamos inseridos.
Penso que também terá havido um processo de simbiose, como aluna de artes
visuais pois, encontrei várias pontes e
passagens secretas entre o desenho, o
surrealismo, a dança, o movimento, a
noção periférica do espaço, a composição estrutural das obras, o contraste
entre o vazio/cheio, material riscador/
corpo, luz/sombra, linhas espontâne-

as/rígidas…
Penso que não haverá melhor conclusão para este pequeno texto que uma
conclusão da própria Artista (sim com
letra maiúscula por não ser uma artista
qualquer):
“Para mim a dança não é um dado adquirido, acredito que quanto menos o
adquirir mais próxima estarei dela, uso
a dança e o trabalho performativo para
perceber aquilo que necessito de perceber, vejo cada vez menos sentido num
performer especializado (um bailarino
ou um actor ou um cantor ou um músico) e cada vez mais sentido num performer especializadamente total, vejo a
vida como um fenómeno terrivelmente
rico e complicado e o trabalho como
uma luta contínua contra o empobrecimento do espírito, o meu e o dos outros, luta que considero essencial neste
ponto da história”
Joana Gonçalves, 12ºCTAV

QUARTAS FEIRAS
QUARTAS FEIRAS
OFICINA DE ARTES
DAS DAS
14H30M14H30M
ÀS 17H30M ÀS 17H30M

OFICINA DE ARTES

GRUPO DE TEATRO HISTÉRICO DO FUNDÃO 2015/2016
Quartas feiras - 14:00 horas - Sala SAS (junto ao Anfiteatro)
Vem preparado com calçado e roupa confortável

Todos os conteúdos são da responsabilidade Delegado do Grupo: Mariana Azevedo

Prof. Luís Branco

dos docentes, e respectivos alunos/forman- Docente responsável pela edição: Mariana Azevedo
dos, do grupo 600 - Artes Visuais.
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Vera Mantero “Solos”
Sobre os dois solos apresentados no
anfiteatro do nosso Agrupamento na
tarde do dia 16 de outubro interpretados e criados por Vera Mantero
Os espetáculos contaram com a organização da associação Luzlinar com
sede no Feital, da Câmara Municipal
do Fundão e do departamento de Expressões do nosso Agrupamento
Texto sobre o primeiro solo Carta para
Aylin Ayersöz sobre a peça “Uma misteriosa Coisa, disse o e.e.cummings*”,
13.10.07
(…) Estou a escrever-te porque sinto
que não me expl iquei

VERAmantero
A autarquia promoveu um ateliê de
duas semanas com a coreógrafa e artista transdisciplinar Vera Mantero de
5 a 15 de outubro com alunos do 11.º
e 12-º anos de Artes Visuais do nosso Agrupamento. A apresentação foi
no último dia de trabalho e aconteceu
no anfiteatro escolar. Também no dia
16 deste mês foi possível assistir, no
mesmo espaço, a uma apresentação
de dois solos desta artista e conhecer
um pouco melhor o seu trabalho.
António Pereira

bem sobre porque criei esta imagem
de uma mulher metade negra, metade branca (principalmente negra!). Do
que me lembro agora foi de ter ficado
muito impressionada, na história da
Josephine Baker, com o impacto que o
seu corpo teve na Europa (basicamente
em França). Os homens ficaram loucos com ela, com aquela coisa exótica,
aquela coisa louca, cómica e sexy (1).
O seu corpo (quase nu) e as suas, digamos, dinâmicas (energia/movimento/
comicidade) criaram todo um frisson
em torno dela. Portanto, se eu quisesse trabalhar sobre ela eu teria que, de
algum modo, trazer de volta o corpo
dela. Era incontornável. E, sendo branca, teria que me tornar negra para poder trazer de volta o seu corpo.

também a fricção ou vibração que a
impossibilidade e o paradoxo criam.
E, de certa forma, a Josephine Baker
também se tornou meio negra, meio
branca ao longo da sua vida, porque
ela foi completamente assimilada pela
cultura branca europeia.

Há ainda (pelo menos) mais uma razão
para esta “mulher de duas faces”, que
é eu ter de me confrontar com a “missão” de fazer um solo sobre alguém (já
tive este problema ao fazer um solo sobre o Nijinsky): como faço para assumir esta missão? Falo apenas da outra
pessoa? Ou deverei falar também de
mim? Como me posiciono no “meio”
desta pessoa, no meio deste trabalho
sobre esta pessoa? A mulher branca e
Claro que assim que pensei em pin- negra é também uma resposta a esta
tar-me de negra adorei a ideia, por- questão, faço uma espécie de fusão.
que na altura (e talvez ainda agora) Outra coisa: os negros têm uma Históinteressava-me muito a ideia de meta- ria (terrível) de tentarem tornar a sua
morfosear o meu corpo. Adoro tudo pele branca. E eu sabia que estava a vio que seja mudar o nosso aspecto en- rar a história de pernas para o ar ao
quanto seres humanos, mudar a nos- pintar-me de negra.
sa imagem, transformar o que somos (1) *Foi por isso que o e.e.cummings escreveu
habitualmente, tornarmo-nos outros sobre ela o seguinte: “uma misteriosa Coisa, nem
primitiva nem civilizada, ou para além do tempo,
seres, mesmo que por pouco tempo.
Também adorei a ideia porque me apercebi imediatamente do efeito fortíssimo que uma pessoa ter duas cores ao
mesmo tempo iria criar. Especialmente
ser negra e ser branca ao mesmo tempo. Já não há nem só um lado nem só o
outro, há os dois lados numa única entidade, duas “raças” num só corpo. De
alguma forma era eu a dizer: “Recebo a
tua cor em mim”.
E há

no sentido em que a emoção está para além da
aritmética”.

Texto sobre o segundo solo “O que podemos dizer do Pierre” de Vera Mantero
Em 2006 e no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Dança, apresentei no Porto, no Balleteatro, uma
pequena improvisação ao som da voz
de Gilles Deleuze dando uma aula sobre Espinoza e o seu conceito dos 3 tipos de conhecimento possíveis ao ser
humano (o discurso em causa centra-se no 1º tipo de conhecimento, e mais
básico, aquele em que quase todos se
movimentam...). Manipulei as temporalidades do discurso de Deleuze,
mas apenas minimamente, porque este já possui temporalidades muito particulares. E baseei
o meu movimento na insistência e no grounding, um corpo
que pressiona e empurra espaços e vai todo em direção ao
chão. Esta proposta apresenta-se na linha de vários outros
trabalhos que tenho feito, em
que são propostas multiplicidades que põem em interação
pensamento e intuição, verbal e
não-verbal, racional e irracional.
O Festival Escena Contemporânea
viu no Youtube o precário vídeo
que lá se encontra com um excerto dessa experiência, interessou-se e propôs-me que desenvolvesse e apresentasse esse trabalho.

