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Saber Estar

Chegou a tua vez, vais participar?

O ato de pensar e implementar melhorias não é um ato fácil e muito menos isen-
to de criticas. Em parte, porque a avaliação das virtudes e benefícios da melhoria 
está, muitas vezes, subjugada à conformidade com interesses individuais. O mé-
todo tradicional da caixa de sugestões tem-se mostrado ineficiente no contexto 
cultural português, pelo que há necessidade de testar novas formas de convocar 
os intervenientes à participação em processos que visem o benefício coletivo em 
detrimento do proveito pessoal. 

A publicação do Despacho n.º 436-A/2017 que institui e determina as regras do 
orçamento participativo escolar constitui um passo no sentido de fomentar a 
participação dos estudantes na vida escolar e, simultaneamente, promover uma 
cultura de participação cívica e mobilização coletiva para objetivos supra indi-
viduais. Será, pois, de enaltecer esta iniciativa do Ministério da Educação, uma 
vez que é dada a oportunidade aos estudantes do 3º ciclo e do secundário de 
contribuírem ativamente para a melhoria da vivência escolar numa perspetiva 
abrangente e inclusiva. E se, por um lado, as verbas diretamente atribuídas in-
dividualmente ao orçamento participativo escolar não permitem grandes inter-
venções, também é verdade por vezes são as pequenas mudanças que geram 
grandes resultados. É de destacar ainda o facto do regulamento possibilitar à es-
cola, através do seu próprio orçamento, e a comunidade local – através da imple-

mentação de ações de angariação de fundos por parte dos próprios proponentes 
– suplementarem a financiamento previsto de 1 Euro por cada estudante do 3º 
ciclo e do secundário. No caso do Agrupamento de escolas do Fundão podem os 
estudantes contar, na ausência de outras contribuições adicionais, de um valor 
base aproximado de 1345 Euros para o orçamento participativo. 

As propostas podem ser apresentadas por qualquer estudante do 3º ciclo do 
ensino básico ou do ensino secundário, independentemente do curso que fre-
quenta, de forma individual ou em grupo (até a um máximo de 5), devendo, 
contudo, serem subscritas por um mínimo de 5% dos alunos com direito a voto, 
(aproximadamente 50 no caso do AEF). A entrega das propostas poderá ser feita 
na secretaria do agrupamento ou através de meios eletrónicos até ao final do 
mês de fevereiro, respeitando cumulativamente as condições de: não exceder o 
montante orçamental; poder ser executada durante o ano civil correspondente; 
e identificar claramente a melhoria pretendida na escola (beneficiação do espaço 
escolar ou processos de ensino aprendizagem) a qual terá de beneficiar ou vir a 
beneficiar, obrigatoriamente, toda a comunidade escolar. 

À apresentação das propostas seguir-se-á um período de divulgação, debate e 
campanha das várias propostas, o qual culminará com a votação secreta mar-
cada para no Dia do Estudante, dia 24 de março. Uma data fixada pela Assem-
bleia da República Portuguesa em 1987 de forma a relembrar as dificuldades e 
obstáculos que os estudantes enfrentaram nas décadas de 60, aquando da crise 
académica vivida em Portugal.

Depois de anos a clamar por uma voz mais interventiva e consequente na vida 
da escola, é chegado o momento dos estudantes declararem bem alto que estão 
presentes e determinados em contribuir para melhorar a sua escola, aquela que 
é a escola de TODOS.

Paulo Duarte, Presidente do Conselho Geral  - (cgeral@esfundao.pt)

Não é fácil estar sempre num intervalo que seja considerado de grande respon-
sabilidade e também de exigência profissional. O AEF tem conseguido manter 
esse desempenho a vários níveis, nomeadamente ao nível da intervenção social e 
educacional e tem sabido estar nas mais diversas circunstâncias. 

Na minha perspetiva, a expressão “saber estar” pode ser utilizada em diversos 
contextos. “Saber estar” é uma postura que deve ser assumida por cada um, em 
qualquer contexto, em especial na vida profissional. É uma atitude global que 
é antecedida pelo “saber ser”. O AEF tem sentido e beneficiado desta forma de 
atuar da comunidade educativa, em especial da forma de trabalhar de todos os 
órgãos da escola: pedagógicos, administrativos, operacionais e diretivos.

Temos verificado que têm sido privilegiadas as relações interpessoais no res-
peito pelo outro, de acordo com princípios éticos, sem preconceitos nem falsos 
moralismos.

O profissionalismo que nos tem caracterizado, sem atropelar nenhuma pessoa 
ou instituição, tem sido demostrado através dos resultados pedagógicos e rela-
cionais. 

Sentimos que o agrupamento se afirmou enquanto entidade e que reforçou a sua 
posição nas comunidades local, regional, nacional e internacional, não encon-
trando qualquer resistência de cooperação em nenhuma instituição da região. 
Direi mesmo que a comunidade sente que pode contar com o AEF e o contrário 

também é verdadeiro. 

A grandeza pedagógica é facilmente visível no desempenho dos alunos e pro-
fessores ao nível das atividades curriculares, extracurriculares, exames, estágios 
profissionais, no acesso ao ensino superior e no mundo do trabalho.

Os resultados da avaliação externa dizem-nos que continuamos a ser a melhor 
escola da Cova da Beira, incluindo as escolas privadas. No que diz respeito às 
atividades extracurriculares, que consideramos fundamentais para a formação e 
sucesso dos alunos, foram muitas as iniciativas levadas a cabo, desde concursos, 
exposições, palestras, visitas extra-aula a ações de solidariedade. Esta última ati-
vidade permitiu ajudar muitas famílias de alunos do nosso agrupamento e da co-
munidade em geral. Em relação aos concursos, deveremos destacar o Ciência na 
Escola, promovido pela fundação Ilídio Pinho, o Concurso Nacional de Leitura e 
o Parlamento dos Jovens. Foram selecionados cinco projetos para a fase seguinte 
do concurso Ciência na Escola. Fomos o Agrupamento com mais projetos apro-
vados, tendo para isso contribuído o empenho e entusiasmo dos vários docentes 
do AEF envolvidos na realização das candidaturas. O Agrupamento recebeu mais 
uma vez, a bandeira verde do projeto Eco-Escolas. Este ano, os XXI Colóquios 
Juvenis de Artes serão realizados na nossa escola, o que irá trazer mais de 500 
pessoas ao concelho do Fundão, em particular ao AEF. 

É com esta determinação que o Agrupamento de Escolas do Fundão tem conse-
guido um desenvolvimento sólido e integrado da formação humana, cultural, 
social, científica, técnica e vocacional dos seus alunos, adequada aos seus dife-
rentes ciclos de ensino e perfis, a valorização profissional do seu quadro docente 
e não docente, bem como o compromisso ativo com o desenvolvimento da comu-
nidade em que se insere.

Desejo a todos um excelente ano de 2017.

Armando Ferreira Anacleto, Diretor
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Editorial

Importância da Educação e das Artes na Educação

Para este artigo, fui repescar algumas 
das conclusões que considero relevan-
tes na Educação das Artes, a que tive 
acesso há 11 anos.

Objetivo da Educação da Artes

É sabido que existem convenções e de-
clarações Internacionais cujo objetivo 
é assegurar que todas as crianças e in-
divíduos tenham direito a educação e 
a oportunidades que assegurem o seu 
desenvolvimento e participação na vida 
cultural e artística desta sociedade glo-
bal em que vivemos. Infelizmente, atu-
almente existem Países e/ou organiza-
ções que pugnam pela inibição destes 
direitos, criando sociedades desequili-
bradas e opressivas.

A cultura e as artes em geral são com-
ponentes essenciais de uma educação 
abrangente, que procura obter o de-
senvolvimento do individuo em todas 
as suas vertentes. Assim sendo, a edu-
cação das artes é um Direito Humano 
Universal, aplicável a todos os indi-
víduos, inclusivamente aqueles que 
muitas das vezes se vêm excluídos da 
educação (imigrantes, minorias étnicas, 
refugiados, deficientes, etc.). 

Tanto a Declaração Universal dos Direi-
tos do Homem (art.º 22, 26 e 27), como 
a Convenção dos Direitos da Criança 
(art.º 29 e 31), definem claramente os 
direitos universais da educação e edu-
cação das artes a indivíduos e crianças. 

Capacidades individuais

Todos os seres humanos tem um enor-
me potencial criativo, e as artes poten-
ciam o ambiente e a prática para obter 

experiências, processes, e desenvolvi-
mento criativo. Está comprovado que o 
ensino das artes, propiciam um sentido 
de criatividade e iniciativa, imaginação, 
inteligência emocional e um a capaci-
dade para reflexão critica, sentido de 
autonomia, e livre pensamento. A edu-
cação de e através das artes estimula 
também o desenvolvimento cognitivo, 
e pode inclusivamente ser um facto di-
ferenciador nas necessidades de ensino 
na sociedade em que vivemos.

De modo a que as crianças e todos os 
indivíduos participem na vida cultural 
e artística, é necessário compreender 
progressivamente, apreciar e experien-
ciar expressões artísticas. A educação 
das artes contribui para educação que 
integra as faculdades físicas, intelectu-
ais e criativas, que possibilita uma di-
nâmica frutuosa entre a educação, cul-
tura e as artes.

Estas capacidades são particularmente 
importantes face aos desafios presen-
tes na nossa sociedade atual e futura. 
Atualmente existe uma crescente dico-
tomia entre a parte cognitiva e emocio-
nal que se reflete principalmente nos 
ambientes educacionais de competên-
cias cognitivas e menos nos processos 
emocionais. António Damásio advoga 
por exemplo, que a enfâse no desenvol-
vimento cognitivo e menos nas compo-
nentes emocionais, é um dos principais 
fatores no declínio dos comportamen-
tos das sociedades modernas. Advoga 
igualmente que a educação das artes, 
através do encorajamento do desen-
volvimento emocional, traduz-se num 
melhor balanço do desenvolvimento 
cognitivo e emocional, contribuindo 
para criar um suporte a cultura de Paz 
e tolerância.

A educação das artes permite também 
o desenvolvimento dos recursos huma-
nos necessários para valorizar a sua 
cultura. Estes recursos são essenciais 
para desenvolver um ambiente eco-
nómico e social sustentado, e permite 
também que a economia de países me-
nos desenvolvidos possam ter saltos 
qualitativos e a nível socioeconómico.

Os programas de educação de artes 
ajudam os indivíduos a descobrir uma 
variedade de expressões culturais, ou 
seja servem como um recurso educa-
cional de incorporação das artes na 
educação e formação de todos os indi-
víduos.

 

Melhorar a Qualidade da Educação

A qualidade da educação é centrada na 
aprendizagem e pode ser definida em 
três princípios:

A educação que é relevante para o edu-
cando, mas que também promove os 
valores universais, 

A educação que é equitativa em termos 
de acesso e garante a inclusão social, 
invés da exclusão, 

E a educação que permite atingir os di-
reitos individuais.

A qualidade da educação pode portan-
to, ser percebida na generalidade, como 
sendo a educação que providencia aos 
indivíduos as competências necessá-
rias para ser bem-sucedidos na socie-
dade. Ou seja, que seja adequada em 
termos de vida, aspirações, interesses, 
bem como das famílias e da sociedade, 
e que seja inclusiva e baseada no res-
peito pelos direitos universais.

Existem diversos fatores que são ne-

cessários para uma educação de quali-
dade. Aprender as e através das artes 
pode permitir quatros destes fatores, 
isto é, ouvir ativamente, um curriculum 
relevante que inclua o interesse e o en-
tusiasmo, o respeito pelas culturas e 
comunidades locais, e professores mo-
tivados.

Conclusão

Concluindo, desenvolver capacidades 
criativas e consciencialização cultural 
nas sociedades atuais, é uma tarefa di-
fícil e critica, que não pode ser omissa. 
A sociedade em geral tem que assegu-
rar que as próximas gerações obtêm 
o conhecimento e as competências, e 
talvez ainda mais importante, os valo-
res e atitudes e os princípios éticos, de 
modo a termos cidadãos responsáveis, 
de modo a garantir um futuro susten-
tável.

É essencial uma educação universal, de 
elevada qualidade. Esta educação ape-
nas pode atingir um adequado nível 
que qualidade se, através da Educação 
das Artes, promove as visões e as pers-
petivas, a criatividade e a iniciativa, a 
reflexão critica e as capacidades ocupa-
cionais que são necessárias à vida da 
atual geração e das gerações vindouras. 

Luís Batista,

Presidente  da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação

Já comemorámos o Natal, um novo ano começou e festejámos os Reis. Novas 
atividades nos aguardam neste segundo momento letivo. Os Colóquios de Arte 
avizinham-se (dias 22 a 24 de fevereiro), a poesia andará pelas ruas nas duas 
últimas semanas (21 de março a 4 de abril), haverá visitas de estudo, torneios 
desportivos, os projetos continuarão a desenvolver-se e muitas mais atividades 
preencherão os nossos dias… 

Se não concebo uma escola sem atividades, sejam elas curriculares ou extra-
curriculares, muito menos concebo um mundo sem arte, mas não esqueçamos 
que é uma leiga que fala… Imaginar um mundo sem pintura, literatura, música, 
arquitetura e todas as outras formas de expressão artística é tão inconcebível 
quanto imaginar a humanidade sem seres humanos. A capacidade de nos ex-
pressarmos de várias formas torna-nos únicos e irrepetíveis. Podemos “dizer” 
todos a mesma coisa, mas jamais a “diremos” da mesma maneira, com a mesma 
intensidade, forma e expressão.”O facto de haver muitas lacunas na minha “veia 
artística” (é sabido da inexistência em mim de dotes para o desenho e canto, por 
exemplo), sempre me levou a ter um especial apreço por quem consegue criar 
algo diferente. O gostar-se ou não de algo é muito subjetivo, mas é também um 
direito inalienável de todos nós. Posso reconhecer a grandeza de um artista e 

“…se todos os artistas da terra parassem durante umas horas, dei-
xassem de produzir uma ideia, um quadro, uma nota de música, 
fazia-se um deserto extraordinário.”

Agustina Bessa-Luís, in ‘Dicionário Imperfeito’ 

ao mesmo tempo não gostar da obra. Parece algo de contraditório, mas não é…  
É como assumirmos que gostamos de ler, mas reservarmo-nos o direito de não 
gostarmos de determinados livros. Há, no entanto, algo que também é inalie-
nável, a obrigação de sermos curiosos, de querermos saber mais, de tentarmos 
perceber, pois só assim poderemos dizer com propriedade se gostamos ou não. 
Após a curiosidade satisfeita poderemos dizer que nada sabemos “de finanças”, 
“nem consta” que tenhamos bibliotecas, e se “Grande é a poesia, a bondade e as 
danças…”, “o melhor do mundo são as crianças”.

O nosso mundo seria um “deserto extraordinário” sem a Arte, seria um universo 
pleno de silêncios, vazio, sem qualquer propósito, permanecendo inalterado e 
imóvel. A curiosidade faz tanto parte de nós como respirar, é através dela que 
crescemos, foi quando colocámos a primeira pergunta que demos o primeiro 
passo para a evolução. Camões dizia que “quem não sabe arte, não na estima.” 
e, sendo essa uma verdade inquestionável, somos compelidos a cumprir a nossa 
função evolutiva e colocar perguntas.

Leonor Lopes
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Parlamento dos jovens – básico e secundário

Concorreram duas listas no ensino se-
cundário e uma no ensino básico, num 
total de 30 alunos de 5 turmas do en-
sino básico e 11 do ensino secundário.

Dia 13 de janeiro pelas 16:30, na sala 
21, decorreu a apresentação pública 
das medidas das listas. Dia 16 de janei-
ro, durante todo o dia, decorreram as 
eleições onde foram eleitos 15 deputa-
dos para a sessão escolar do ensino se-
cundário e 10 para a do ensino básico. 

Número de candidatos por turma:

Turma
N.º de

alunos

E
n

si
n

o
 s

e
cu

n
d

á
ri

o

10ºCT1 1

10º CT3 1

11ºCT1 2

11º CT2 2

11º LH 1

12º CT1 2

12º CT2 2

12º LH 1

12º CTAV 1

APS14 1

TSJ15 6

E
n

si
n

o
 b

á
si

co 7A 1

8A 2

9A 3

9C 1

9D 3

No ensino básico votaram 87 alunos e 
no ensino secundário votaram 303 alu-
nos.

Tema em discussão no ensino Básico:

Os Jovens e a Constituição: Tens uma Palavra a Dizer!
Tema em discussão no ensino Secundário:

Portugal –  40 Anos de Constituição da República Por-
tuguesa e do Poder Autárquico: Desafios ao Poder 
local. 
Está concluído o processo no agrupamento

A sessão escolar do ensino secundário 
decorreu no dia 18 de janeiro e a do 
ensino básico no dia 19.

Foram eleitos para como representan-
tes do agrupamento na sessão distrital:

- no ensino básico, os alunos Maria Pro-
ença Martins Saramago do 9º D, João 
António Cordeiro da Cunha Ribeiro do 
9º D, Rodrigo Miguel Nogueira Teófilo 
do 8º A, José Alberto Madalena Pereira 
do 9º A e como suplente Guilherme Ra-
mos Diogo do 9º D.

- no ensino secundário, os alunos João 
Pedro Lourenço Silveira do 11º CT1 
Pedro Miguel Gonçalves Caniça do 11º 
CT2, Afonso Miguel Lourenço Tavares 
do 10º CT3 e como suplente Margarida 
Maria Gavinhos Carvalho do TSJ15.

São candidatas à mesa da sessão dis-
trital pelo ensino básico e pelo ensino 
secundário, respetivamente, as alunas 
Maria Proença Martins Saramago do 9º 
D e Tânia Sousa Ribeiro do 11º LH.

Dia 23 de janeiro decorreu o debate 
com o deputado da Assembleia da Re-
pública, Manuel Frexes. Estiveram pre-
sentes candidatos às sessões escolares 
e as turmas do curso de Serviços Jurídi-
cos do 10º e do 11º ano e as turmas de 
Apoio Psicossocial do 10º e do 12º ano. 

Aos representantes do agrupamento 
nas sessões distritais desejamos as 
maiores felicidades.

A todos os alunos que participaram 
integrando listas ou votando o nosso 
muito obrigado.

António Amaral, Natália Marques

Os alunos de Ciências e Tecnologias do 10º ano (com exeção dos alunos da tur-
ma de CTAV), no âmbito das disciplinas de Biologia e Geologia e Física e Química, 
visitaram no passado dia 14 de dezembro o Centro de Ciência Viva do Alviela, 
em Alcanena, e as Salinas de Rio Maior.

A visita ao Centro de Ciência Viva do Alviela foi feita por grupos pequenos, 
cada um acompanhado por um professor e um monitor do Carsoscópio (é assim 
chamado o Centro por se tratar de observatório do carso - relevo típico dos cal-
cários) e assim visitamos 3 áreas de exposição: uma sala com atividades sobre 
os morcegos que existem nas grutas do Alviela, o Geódromo – a sala do simu-
lador, provavelmente a parte que muitos dos alunos mais gostaram, e uma sala 
também dinâmica com o plano do solo das características da paisagem cársica. 
Durante o almoço os alunos tiveram a oportunidade de desfrutar do local onde 
nos encontrávamos. Um grupo pioneiro foi até à nascente do Alviela e encon-
traram o trilho até ao canhão, podendo também observar um sumidouro e uma 
ressurgência. Outros grupos de alunos se seguiram, mas houve alguns grupos 
que seguiram as indicações do caminho de Fátima, acabando assim por observar 
miradouros, também com algumas vistas magnificas sobre o centro. Toda esta 
experiência dentro e fora do centro permitiu aos alunos conhecer formas de lito-
logia e relevo diferentes das presentes na região do Fundão, típicos da paisagem 
Cársica, bem como aspectos da fauna e da flora.

Nas Salinas de Rio Maior, visitámos a aldeia Natal, podendo ver presépios escul-
pidos em sal. A formação e a exploração das salinas foram explicadas dentro do 
autocarro por uma monitora do Posto de Turismo de Rio Maior. Foram aborda-
dos aspectos científicos contando uma história desde há 250 milhões de anos 
quando aquele vale seria todo coberto por água do mar e se formou o sal-gema 
que ficou preservado. A monitora explicou ainda a diferença de sal refinado e de 
flor de sal e a sua utilização; explicou o modo de utilização das fechaduras tra-
dicionais; explicou porque se usa madeira e não tijolo ou cimento nas casas de 
conservação do sal; abordou também outros assuntos. Deslocámo-nos depois ao 
poço onde se encontravam duas picotas (cegonhas) e nos foi explicado como era 
realizada a exploração das salinas. Assim, foi possível compreender que ocorrem 
reacções de dissolução (água da chuva com sal-gema que origina a água salgada 
- muitos de nós provámos a água do poço que é 7 vezes mais salgada que a água 
do mar). Foram ainda explicados os processos físicos que permitem a extração 
de sal, a partir da água salgada. As monitoras do Posto de Turismo salientaram 
bastante a importância da conservação dos recursos naturais na manutenção da 
qualidade das reservas hídricas.

Penso que a visita de estudo foi bastante dinâmica e produtiva, uma forma dife-
rente de aprender, estando no local vendo e, até certo ponto, experimentando. 
Na minha opinião, todos os objectivos da visita de estudo foram bem cumpridos. 
Foi uma visita de estudo muito interessante onde nos divertimos e aprendemos 
imensas coisas dessa forma. A visita de estudo só vem comprovar que para 
compreendermos a Terra, a explicação científica no local é bastante importante.

Fátima Carvalho

No dia 1 de fevereiro, realizou-se em 
Castelo Branco, no IPDJ, a eleição das 
representantes da mesa para a Sessão 
Distrital para o Parlamento dos Jo-
vens. A nossa escola foi representada, 
no ensino básico, pela aluna Maria Sa-
ramago e, no ensino secundário, pela 
aluna Tânia Ribeiro. As alunas foram 
companhadas pela professora Natália 
Marques.

Ambas as alunas foram eleitas para a 
mesa, Maria Saramago para o cargo de 
Secretária e Tânia Ribeiro para Vice-
-Presidente. 

A sessão distrital decorrerá nos próxi-
mos dias, 20 de fevereiro, para o ensino 
secundário e 21, para o ensino básico.

Eleição da Mesa para a Sessão Distrital do
Parlamento dos Jovens
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No passado dia 24 de janeiro, deslocou-se à nossa escola o Sr. Eng.º João Mes-
quita para falar da cultura do tabaco aos futuros técnicos de produção agrária 
do PAV15, integrado no módulo “culturas arvenses”, da disciplina de Produção 
Agrícola. O Eng.º. João Mesquita prestou assistência técnica durante muitos anos 
aos agricultores que na nossa região produziam tabaco, numa época em que a 
cultura foi bastante rentável. Tratou-se por isso de uma comunicação muito in-
teressante sobre diversos aspectos técnicos relacionados com a cultura. 

O Eng.º João começou por caracterizar a planta relativamente à sua origem e à 
sua ecologia. Foram distinguidas várias variedades e cultivares, utilizadas em 
diferentes partes do mundo, com destaque para as variedades “Virgínia” e “Bur-
ley” que eram usadas em Portugal. Passou-se depois para os aspetos culturais 
falando-se sobre a preparação do solo e tipos de solos mais adequados, as neces-
sidades em nutrientes, avaliadas a a partir da análise do solo e a fertilização mais 
adequada, métodos de sementeira com semente nua ou com semente peletizada, 
o controlo de infestantes, a necessidade de forçagem e a cultura de plântulas 
em solo ou em hidroponia, as técnicas de plantação, os métodos de rega, o con-
trolo de pragas e de doenças, o controlo do crescimento e as fases de colheita. 
Posteriormente, foi feito um apanhado do método de secagem e transformação 
das folhas para serem entregues à Tabaqueira, com destaque para o controlo de 
temperatura e humidade dentro das estufas de secagem.

Ao longo de toda a sessão não faltaram questões, o que a tornou bastante ani-
mada. Foi fácil seguir a comunicação pois foram exemplificados métodos de 
colheita de solos para análise, foram estudados relatórios de análise de solos e 
discutidos métodos de correcção, foram observadas amostras de sementes nuas 
e peletizadas tendo-se apreciado o pequeno volume de sementes necessário para 
dar plantas para um hectare, foi apresentado um tabuleiro de cultura e até houve 
folhas de tabaco (variedades Virgínia e Burley) para se poderem observar e chei-
rar. Não deixou de surpreender os fumadores que um cigarro é uma mistura de 

O tabaco como cultura agrícola

variedades diferentes de tabaco e que do mesmo tabaco as folhas são diferentes 
nas suas características, pelo que as misturas possíveis são muito diversas.

Apesar da cultura do tabaco actualmente não se fazer em Portugal, foi uma exce-
lente lição de agricultura, aplicável a outras culturas. O Eng.º João Mesquita não 
quis acabar sem falar de outra questão. Apresentou uma imagem com as inú-
meras substâncias que um fumador inala quando fuma, pois o tabaco apresenta 
mais de 200 compostos diferentes. Não é de estranhar por isso que o fumo do 
tabaco seja utilizado para o controlo da varroose, doença que afeta as abelhas 
e que é provocada por um ácaro. Mata rapidamente os ácaros, aos humanos só 
mata um bocadinho de cada vez… 

Todos gostaram da sessão e o PAV 15 agradece ao Sr. Eng. João Mesquita.

Eng.º João Mesquita fala sobre a cultura do taba-
co para os alunos do PAV15.

Inspeção às folhas do tabaco Virgínia.

Uma sessão produtiva e animada.

Aventuras no Maciço Calcário Estremenho - Turmas de CT visitam Centro de Ciência Viva do Alviela e Salinas de Rio Maior

Nesta visita foram simuladas, no Centro de Ciência, uma viagem pré-histórica e a 
geologia e geografia da região do Alviela, num filme 3D. Simulámos várias experiên-
cias na perspectiva de um morcego, animais que vivem numa gruta ali perto, usando 
instrumentos presentes numa sala com diversos factos sobre estes animais. Depois 
da visita guiada pelo Centro, as redondezas deste tinham um rio que por ali passava 
(Rio Alviela), o qual podia ser explorado independentemente, com as direções certas. 
Alternativamente, o caminho iria dar aos caminhos sinuosos, escondidos no mato 
sem destino aparente…

Nas salinas da Fonte da Bica, tivemos a oportunidade de ver bem de perto, nos cami-
nhos estreitos que separam as pequenas porções de cada proprietário (talhos) as úni-
cas salinas de onde se extrai sal a partir de uma mina de sal-gema que leva a um poço 
onde a água salgada se acumula e de onde, depois, é extraído o sal. Este é diferente 
dos outros porque não é marinho, estando a quilómetros do mar.

Esta visita foi fonte de valiosos conhecimentos de Geologia e Química, a formação do 
sal nas salinas, Geografia, do rio de Alviela e Biologia, os métodos e técnicas de sobre-
vivência dos morcegos.

Bruna Garcia

De facto, fomos conhecer um dos centros de ciência viva inserido no bloco calcá-
rio estremenho onde se encontra a nascente do rio Alviela. Dentro do centro, pude-
mos, conhecer a vida e o desenvolvimento de morcegos nas grutas das redondezas, 
colocar-nos na pele deles! Toda esta experiência foi feita na sala do Quiroptário. Em 
seguida, tivemos uma aventura no Carsoscópio. Nesta sala pudemos viajar pelo Ma-
ciço Calcário Estremenho ao longo de 175 milhões de anos e, assim, acompanhar a 
formação das cadeias montanhosas, das grutas e dos canais de água subterrâneos. 
Passámos, então, para uma outra sala onde visualizámos um filme em 3D, ainda so-
bre a formação do bloco calcário. Por fim, foi-nos mostrado ao pormenor, com uma 
maqueta do pedaço de calcário onde nasce o Rio Alviela, de que forma é que a água 
da chuva se infiltra no solo e como um derrame de gasolina pode poluir toda a área 
envolvente e prejudicar todos os seres vivos que se abastecem do rio.

Terminada a visita ao interior do centro, pudemos explorar tudo o que aprendemos, 
no exterior do centro, na Natureza. Explorar a flora, ver a morfologia do rio, algumas 
grutas e a própria nascente dos Olhos de Água do Alviela.

Depois de almoçar, seguimos para Rio Maior para visitar as salinas que aí naturalmen-
te se formaram, há alguns milhões de anos. Este depósito de sal-gema é proveniente 
da água salgada que aí existia há muito tempo atrás. Pudemos percorrer o interior das 
salinas e perceber o seu funcionamento e que a quantidade de sal extraída em apenas 
três meses é brutal! Magníficas são, também, as casas feitas em madeira que foram 
construídas na região como abrigo dos produtores de sal e que agora são atrações 
turísticas a esta região salgada.

Pessoalmente, achei a atividade bastante educativa pois pudemos entender dois dos 
mais belos processos da natureza e descobrir sítios interessantes fora da sala de aula.

Sara Salvado 

O CCV é uma alegria!

Canhão fluvial do Alviela

Um rio que se some no interior da Terra.

O sítio perfeito para ser feliz…

Em trono livre instalam-se até os 
mais frágeis decompositores… Jovens cientistas… em formação!
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Roadshow Moche DáTudo by Projeto80
A Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), a Direção-Geral da Educação 
(DGE), a Direção-Geral dos Estabeleci-
mentos Escolares (DGEstE), o Institu-
to Português do Desporto e Juventu-
de (IPDJ), a Quercus e o Green Project 
Awards (GPA) são os promotores do 
projeto nas Escolas. Este projeto visa 
promover a educação ambiental para a 
sustentabilidade, empreendedorismo 
e cidadania democrática junto de gru-
pos informais de alunos e Associações 
de Estudantes das Escolas do 3º Ciclo 
do Ensino Básico e Ensino Secundário. 
O projeto é ainda apoiado por outras 
entidades, nomeadamente a Sociedade 
Ponto Verde, o projeto Escola Electrão/
Amb3E, CP/Comboios de Portugal, Pou-
sadas da Juventude/ Movijovem, Moche 
e LusoFruta.

Durante nove semanas, o Roadshow 
Moche DáTudo by Projeto80 está a 
visitar 36 escolas, dos 18 distritos de 
Portugal, chegando assim a milhares de 
alunos, entre os 13 e 17 anos. 

No dia 24 de janeiro este projeto esteve 
na nossa escola. O desafio surgiu-nos a 
partir da DGEstE e tivemos muito gosto 
em receber o Roadshow Moche DáTu-
do by Projeto80, que dinamizou, nesse 
dia, um conjunto de iniciativas no anfi-
teatro da nossa escola.

A manhã de atividades começou pelas 
nove horas e iniciou com uma saudação 
muito original, que de imediato predis-
pôs o grupo para as aventuras que se 
iriam seguir. 

De seguida, o diretor do AEF deu as 
boas vindas a todos e lançou reptos e in-
centivos à participação no projeto P80, 
mas também em outras iniciativas que 
fomentam o associativismo e o empre-
endedorismo.

Seguiram-se shots Inspiracionais de cer-
ca de 20 minutos, pelos promotores do 
projeto P80, e pelos parceiros P80, que 
partilham conteúdos estratégicos sobre 
empreendedorismo, sustentabilidade, 
voluntariado, cidadania, pegada ecoló-
gica, gestão eficiente dos recursos, bio-
diversidade e associativismo.

A Agência Portuguesa para o Ambiente/
Quercus apresentou ideias sobre os con-
ceitos de sustentabilidade ambiental, 
biodiversidade, preocupações ambien-
tais, conservação, proteção e política 
dos 3R´s, como estratégias e caminhos 
para a educação ambiental. Falou-se 
de pegada ecológica e da necessidade 
da mesma ser reduzida, como fórmula 
para deixarmos às gerações vindouras 
um planeta mais limpo e saudável. As 
ideias transmitidas, apontaram ainda 
para várias possibilidades de projetos 
a desenvolver na nossa região, que vi-
sam a promoção de ambientes mais 
sustentáveis e a possibilidade de em-
preender de uma forma mais solidária, 
para com ou outros. Houve ainda tem-
po para nos inspirarem com um vídeo 
motivacional, que aconselhamos à sua 
visualização (https://www.youtube.com/

watch?v=J0qM8oFeFY0).

No desafio seguinte “Explorar PT”, foi-
-nos apresentada uma iniciativa conjun-
ta da CP/Comboios de Portugal e das 
Pousadas da Juventude/ Movijovem. 
Trata-se de um programa que assegura 
alojamento e viagens de comboio, atra-
vés de Intra_Rail, que permite a desco-
berta do nosso próprio país! 

Com o slogan “Portugal não foi feito 
para ficares em casa”, foram-nos apre-
sentadas várias propostas: 

XPLORE: Intra_Rail para jovens dos 12 e 
30 anos, com a duração de 7 dias de via-
gens de comboio, com 6 noites de aloja-
mento nas tuas Pousadas de Juventude. 

XCAPE: Intra_Rail para jovens 12 e 30 
anos, com a duração de 3 dias de via-
gens de comboio, com 2 noites de aloja-
mento nas tuas Pousadas de Juventude. 

Sob o lema Faz Mais Vive Mais! foi 
ainda divulgado o cartão jovem, 
(em https://www.youtube.com/
watch?v=hHaTsyLOMc8) que possibilita 
uma infinidade de iniciativas e descon-
tos.

No espaço promovido pela “Escola 
Electrão”, um projeto da Amb3E, Nuno 
Gomes procurou sensibilizar a comuni-
dade em geral, para o esforço da reci-
clagem, com a recolha de equipamentos 
eléctricos e pilhas usadas. Foram-nos 
apresentados alguns números e factos 
assustadores, que nos impulsionam a 
recolher este tipo de equipamentos de 
uma forma cada vez mais abrangente e 
eficiente. 

Na nossa escola existem diversos con-
tentores de recolha, por isso apelamos 
a que os utilizes e tragas para a escola 
os equipamentos eléctricos e pilhas que 
estão a mais na tua casa.

Nos vinte minutos destinados à divulga-
ção da Luso Fruta Sports Challenge foi-
-nos referido que a Luso de Fruta é uma 
bebida à base de Água de Luso e sumo 
natural de fruta, sem corantes nem con-
servantes e apenas com o açúcar natu-
ral da fruta. Foi divulgado um concurso onde 
serão atribuídos prémios individuais e para as 
escolas. Este concurso vai surgir sob a forma 
de quatro desafios ao longo de quatro meses, 
a partir de fevereiro (disponível no site lusofru-
tasportchallenge). Se estás interessado, visita o 
site, desafia-te e grava um vídeo de um minuto 
para responderes ao desafio lançado.
No espaço dinamizado pela Sociedade Ponto 
Verde (entidade gestora da reciclagem 
de embalagens em Portugal), Afonso Paiva 
apresentou-nos Estórias de RIRciclar - es-
tórias de todos os dias que evidenciam 
a importância de separar e reciclar os 
resíduos de embalagem como hábitos 
quotidianos. Afonso Paiva é um jovem 
humorista de Coimbra que interpreta 
várias personagens bem conhecidas da 
nossa atualidade num conjunto de rábulas, 
sempre com um tema em comum: des-
construir os preconceitos e mitos sobre 
a separação dos resíduos de embala-
gem. Foi um momento bastante divertido em 

que a premissa “aprender, brincando” esteve 
presente e que esperamos venha a dar bons re-
sultados, nos nossos hábitos de reciclar.
Para finalizar a manhã, no tempo dina-
mizado pela Moche, o rapper ProfJam  
desenvolveu a atividade “Get social, get 
digital, get out there”, onde a criativida-
de e o empreendedorismo digital foram 
amplamente evocados e recomenda-
dos. O mundo digital, que os jovens tão 
bem dominam, pode ser um reservató-
rio enorme para o desenvolvimento de 
projetos e iniciativas empreendedoras 
e criativas. A lógica da “banca de limo-
nada” pode agora ser implementada de 
forma virtual, permitindo assim desen-
volver competências empreendedoras e 
quem sabe, ganhar algum dinheiro. 

Os alunos foram estimulados a acres-
centar iniciativa pessoal às aprendiza-
gens que recolhem na escola e assim 
gerar maior capacidade de trabalho pro-
dutivo. Fica o desafio também para ti!

A manhã de atividades estava quase a 
terminar, mas uma surpresa aguardava 
no bufete dos alunos, no intervalo das 
11h35. O rapper ProfJam  deu um es-
petáculo muito animado no bufete dos 
alunos, que ficou ainda mais cheio que o 
habitual, durante esse intervalo.

Para os 15 alunos da Associação de Es-
tudantes, que participaram nesta ini-
ciativa, seguiu-se uma atividade na sala 
de APA, subordinada ao tema “Associa-
tivismo: Que oportunidade para a tua 
Escola”. Esta sessão foi dinamizada pe-
los técnicos do IPDJ, com o objetivo de 
realçar a importância do associativismo 
como escola de cidadania participativa; 
promover a troca de experiências e as 
boas práticas associativas; prestar infor-
mações sobre a constituição de uma as-
sociação; informar sobre apoios do IPDJ 
ao associativismo. Mais informações re-
colhidas nesta sessão podem ser encon-
tradas na caixa específica.

Na sequência de um almoço muito 
breve, a tarde iniciou-se por volta das 
14h00 com as atividades “FIXE  TANK”, 
PITCH FIXE TANK e AVALIAÇÃO DO 
JÚRI, onde os alunos foram desafiados 
a debater, criar e apresentar ideias, para 
um júri que avaliou e selecionou as qua-
tro melhores propostas, num conjunto 
de oito que surgiram do FIXE TANK:

IDEIA 1- O grupo “Nós somos um” pro-
pôs um programa de voluntariado que 
se dedicasse à reflorestação, renovação 
de habitats, limpeza, monitorização de 
animais selvagens; construção de obser-
vatórios para aves, caminhos pedestres, 
organização de passeios pela natureza; 
organização de workshops com temas 
relacionados também com a natureza.

IDEIA 2- Substituição dos telhados por 
painéis solares, que iriam acumular 
energia para baterias. Esta energia po-
deria servir para carregamento de au-
tomóveis (parques de estacionamento); 
candeeiros da via pública, carregamento 

de telemóveis e outros equipamentos 
elétricos. 

IDEIA 3- Os “donos disto tudo” propuse-
ram a ideia de um campo de férias para 
pessoas autistas e receberam sugestões 
do júri no sentido de criarem uma rede 
de voluntariado a partir da escola e pes-
quisarem iniciativas semelhantes na 
América, para autistas, e em Portugal, 
para crianças cegas. 

IDEIA 4- Adaptação das antigas cabanas 
de pastores da Serra da Gardunha com 
painéis solares, dispositivos de recolha 
de água pluvial e aproveitamentos de 
madeiras para tornar os espaços mais 
habitáveis, tanto para os pastores, como 
para eventuais turistas ou transeuntes, 
que ali poderiam pernoitar, benefician-
do das condições mínimas. Poderiam to-
mar banho de água quente, utilizando a 
água recolhida e aquecida pelos painéis. 
Haveria ainda a possibilidade de dispor 
de energia elétrica a partir da energia 
solar acumulada por painéis fotovoltai-
cos.

IDEIA 5- Criação de uma máquina es-
pecífica, aplicação para telemóvel e um 
site na internet. Estes três produtos se-
riam necessários para colocar ao serviço 
da recolha seletiva de RSU (lixo). O sis-
tema seria muito simples e funcionaria 
do seguinte modo: o público, em geral, 
depois de fazer a separação do lixo em 
suas casas iria depositá-lo nas máqui-
nas de recolha específicas. Esta ação iria 
permitir através da aplicação do telemó-
vel recolher pontos virtuais correspon-
dentes ao lixo depositado. Estes pontos 
seriam posteriormente descarregados 
no site, para uma caderneta também 
virtual. Quando se atingissem determi-
nados patamares do preenchimento da 
caderneta ou a caderneta completa de 
pontos, a pessoa teria direito a prémios 
correspondentes que lhe seriam envia-
dos para casa. Como uma parcela da po-
pulação ainda não domina as TIC, numa 
primeira fase, admitem ainda a possibi-
lidade de haver pontos e cadernetas em 
papel, de forma a abranger o máximo de 
pessoas no processo.

IDEIA 6 – “Missão sorriso”, foi o título 
dado a esta ideia. A proposta seria a 
medição dos valores de dióxido de car-
bono, através de dipositivos colocados 
em sítios estratégicos. Nos locais onde o 
CO2  fosse mais baixo seriam construí-
das infraestruturas de forma a permitir 
espaços de descanso, onde as pessoas 
poderiam fazer o carregamento de tele-
móveis e outros dispositivos elétricos. 
Essas zonas poderiam ainda facultar o 
acesso à internet disponibilizando Wifi. 
Como forma de ampliar esta rede de 
ofertas, possivelmente surgiria o estí-
mulo para diminuir as emissões de CO2 
por exemplo, estimulando as pessoas a 
andarem a pé dentro das cidades e não 
utilizarem os automóveis.

IDEIA 7- Recolha da água da chuva, a 
partir dos telhados da escola, para depó-
sitos colocados em sítios estratégicos, 
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de forma a facilitar a rega dos jardins 
da escola, criação de hortas pedagógicas 
e campos de ensaio (para o curso PAV) 
nos espaços da escola. A rega seria, tan-
to quanto possível realizada por gravi-
dade para minimizar os gastos energé-
ticos. O júri aplaudiu esta ideia e referiu 
que uma ótima estratégia para desen-
volver ideias é pensar localmente, para 
depois alargar a outras áreas e espaços. 
Estimulou ainda à pesquisa de outras 
vertentes da permacultura que seriam 
uma mais valia para a ideia.

IDEIA 8- Esta ideia foi considerada pelo 
júri, como sendo uma ideia muito bem 
estruturada e apresentada. A preocupa-
ção ambiental deste grupo ficou bem 
marcada e implica uma grande preocu-
pação pela agricultura intensiva, tanto 
na parte da produção dos alimentos 
de origem vegetal, como na exploração 
animal, para fins alimentares. As prá-
ticas atuais envolvem a utilização de 
produtos químicos de uma forma muito 
intensiva que põe em risco o equilíbrio 
dos agrosistemas e ecossistemas. O que 
propuseram é, a nível local, cada mu-
nicípio deveria preocupar-se com este 
problema, e incentivar as pessoas a vol-
tarem à produção individual, de forma a 
produzirem os seus próprios alimentos, 
de forma mis sustentada. Os excedentes 
poderem ser comercializados em espa-
ços próprios, para os que, de todo, não 
pudessem ter a sua própria produção. 
Esta prática iria trazer enormes vanta-
gens em todos os aspetos. Este projeto 
apela ainda ao associativismo, como 
forma de rentabilizar os esforços.

Apresentadas as ideias foi o tempo para 
que o júri deliberasse. Todas as ideias 
foram consideradas muito boas, mas os 
quatro projetos que mereceram maior 
atenção foram as ideias 4, 5, 7 e 8. O 
júri estimulou os seus autores a envia-
rem candidaturas para o concurso Mo-
che DáTudo by Projeto80. O prémio 
final é um incentivo à submissão das 
candidaturas, um Intra_Rail para todo o 
grupo participante. 

As candidaturas podem ser efetuadas 
no site do projeto P80 em www.proje-
to80.pt, até ao dia 2 de maio de 2017. 
Candidatem-se!

Nesta jornada que decorreu durante 
todo o dia 24 de janeiro, na nossa es-
cola, participaram as turmas 9º A, 9ºB, 
GPI16/PEAC16, APS16/SJ16, Associação 
de Estudantes da nossa escola e a tur-
ma D3D14, que se associou também à 
iniciativa.

Um agradecimento para os promotores 
de projeto P80, por terem escolhido a 
nossa escola e nos proporcionarem este 
conjunto de atividades tão atrativas. 
Mas também um agradecimento espe-
cial, para todos os alunos que participa-
ram e se empenharam, e para os profes-
sores que os acompanharam e apoiaram 
no desenvolvimento das ideias.

Associativismo jovem
Na sessão promovida pelo IPDJ, no dia 
24 de janeiro, integrada na iniciativa 
do  Roadshow Moche DáTudo by Pro-
jeto80, pelos técnicos do IPDJ (instituto 
Português da Juventude e Desporto) fo-
ram dadas algumas informações no sen-
tido de alertar os jovens para o associa-
tivismo como forma de se envolverem 
em projetos empreendedores.

A Lei nº 23/2006, de 23 de junho, estabe-
lece o regime jurídico do associativismo 
jovem.  Depois de explicado o conceito 
de associativismo foram referidos os 
diferentes tipos de apoio que os jovens 
têm disponíveis: apoio financeiro, apoio 
técnico, apoio ao nível da formação e 
apoio logístico. O IPDJ disponibiliza vá-
rios programas de apoio juvenil, estu-
dantil e apoio infraestrutural (media 1 
e medida 2). As candidaturas aos vários 
programas são sempre em dezembro e 
realizam-se on line no site do IPDJ. Por 
isso, já sabes, se estiveres interessado 
num projeto que envolva um programa 
de associativismo com outros jovens, 
vai ao site e informa-te de uma forma 
mais específica. Podes ainda entrar em 
contacto com os técnicos do IPDJ que 
de uma forma mais personalizada te da-
rão as informações e dicas necessárias a 
avançar com o teu projeto!

Nesta sessão estiveram ainda presen-
tes outras entidades/associações que 
apresentaram exemplos concretos de 
associativismo juvenil e que funcionam 
muito perto de nós. Também estas as-
sociações te poderão ajudar nas tuas 
ideias e propostas:

Loja Europa Jovem do Fundão- Funcio-
na no espaço do Município do Fundão, 
localizado na antiga praça Municipal e 
presta informação e apoio a todos os jo-
vens e organizações do concelho. A Loja 
Europa Jovem do Fundão é uma estru-
tura de informação europeia destinada 
aos jovens e a todas as entidades asso-
ciativas do concelho. O Horário de fun-
cionamento decorre entre as 09.00h e as 
18.00, todas as segundas, terças, e quar-
ta-feira da parte da manhã, para aten-
dimento ao público, onde é providen-
ciada informação e apoio técnico sobre 
os programas europeus de juventude, 
bem como apoio local para a realização 
de eventos associativos de promoção 
local da juventude. A loja estabelece 
uma abordagem inovadora sobre infor-
mação europeia e acesso a processos 
de mobilidade dos Jovens na União eu-
ropeia através da troca de experiências 
por parte de jovens europeus. Envolve 
informação Europeia, mobilidade juve-
nil, formação de dirigentes associativos, 
disseminação e organização de eventos 
locais para jovens.

Associação Cultural e Desportiva Jovem 
Teixo - Foi fundada no ano 1998 e é 
uma associação sem fins lucrativos da 
freguesia do Teixoso, concelho da Co-
vilhã, que tem realizado vários eventos, 
nomeadamente, Teixo Garagem Rock 
Vol. XIII; Warm Up - TGR; Workshop  Ki-
zomba, entre outros. Brevemente vão à 

polónia, no âmbito de um projeto e ain-
da têm oito vagas para a mobilização. 
Se estiveres interessado envia-lhes um 
e-mail.

A Histérico – Associação de Ar-
tes - é uma Associação de Artes 
com sede na cidade do Fundão. 
Tem como fim a criação artística multi-
disciplinar (teatro, dança, música, artes 
plásticas e multimédia), organização e 
produção de eventos culturais. Desen-
volve produções culturais em várias 
áreas como resposta às necessidades da 
comunidade. Foi constituída a 22 de fe-
vereiro de 2008 e foi criada por um gru-
po de pessoas que estiveram ou estão, 
de alguma forma ligadas ao Grupo de 
Teatro Histérico da Escola Secundária 
do Fundão. Já organizaram vários even-
tos na cidade, entre os quais o Gardu-
nha Fest (festival de curtas metragens).

Cooperativismo jovem
No dia 25 de janeiro decorreu na quinta 
pedagógica da Santa Casa da Misericór-
dia do Fundão uma sessão de informa-
ção, dinamizada por Filipe Costinha do 
departamento de empreendedorismo e 
inovação da CASES (Cooperativa Antó-
nio Sérgio para a Economia Social). Esta 
entidade veio de divulgar um programa 
que visa estimular o cooperativismo jo-
vem (COOPJOVEM). 

O programa COOPJOVEM é um pro-
grama de apoio ao empreendedorismo 
cooperativo, destinado a apoiar jovens 
no desenvolvimento de uma ideia de ne-
gócio, facilitando a criação do próprio 
emprego e aliando o desenvolvimento 
de uma cultura solidária e de coopera-
ção. Este programa destina-se a jovens 
detentores de uma ideia de negócio 
(qualquer ideia, em qualquer área), com 
potencial de crescimento, sustentável e 
que possa ser concretizada através da 
criação de uma cooperativa (entre três e 
nove cooperadores), ou através da cria-
ção de uma nova secção em cooperati-
vas agrícolas já existentes (com o máxi-
mo de dez trabalhadores). 

Os requisitos para este programa são os 
seguintes:

Condição de Jovem NEET (não 
trabalham, não estudam e não 
se encontram em formação) 
Idade: 18 aos 29 anos (inclusive) 
Residência: Portugal Continental 
Habilitações literárias mínimas: Nível 
de Qualificação II (9.º ano de escolari-
dade ou formação equivalente). No en-
tanto, as equipas promotoras dos pro-
jetos podem integrar outros elementos 
que não satisfaçam os requisitos de 
idade, habilitações literárias e condi-
ção de NEET, desde que a equipa seja 
maioritariamente composta por jovens 
NEET. Procura a tua equipa!

Os apoios concedidos passam por:

Bolsa COOPJOVEM - a bolsa destina-se 
a apoiar os jovens durante o desen-
volvimento do projeto. É concedida 
por um período até seis meses e são 
atribuídas no máximo nove bolsas por 

projeto (uma para 
cada cooperador). 
Prevê ainda apoio 
técnico, que  consiste em sessões de 
mentoria, formação em diferentes áre-
as temáticas e acompanhamento no 
desenvolvimento da ideia de negócio e 
construção do projeto.

Linha de crédito MICROINVEST: linha 
de crédito bonificada e garantida, des-
tinada a apoiar a concretização de pro-
jetos, com um limite de financiamento 
máximo de 20.000€.

Apoio à criação e instalação da coope-
rativa: apoio financeiro, não reembol-
sável, para a criação e instalação da co-
operativa, até 15.000€. Este montante 
tem como objetivo apoiar a implemen-
tação dos projetos que sejam económi-
ca e financeiramente viáveis.

Para aceder ao Programa, os jovens 
devem submeter candidatura através 
de formulário próprio (http://www.ca-
ses.pt/programas/coopjovem/formula-
rio-de-candidatura-ao-coopjovem-2/). 

O programa COOPJOVEM funciona em 
várias fases:

1.º fase: Com uma duração de dois me-
ses, tem como objetivo desenvolver a 
ideia de negócio e contempla a atribui-
ção de bolsa e apoio técnico. No final 
da 1.ª fase, os jovens terão de subme-
ter relatório de progresso. Os projetos 
validados poderão iniciar a 2ª fase.

2.ª fase: Tem como objetivo a estrutu-
ração do projeto e contempla a atribui-
ção adicional de quatro meses de bolsa 
e apoio técnico. 

No final da 2.ª fase, a equipa terá que 
submeter o plano de negócios, a memó-
ria descritiva do projeto e outros docu-
mentos/elementos exigidos pelo regu-
lamento. Os jovens poderão optar por 
recorrer à linha de crédito MicroInvest, 
financiamento que deverá ser solicitado 
previamente à constituição da coopera-
tiva. Os projetos validados no final da 
2.ª fase poderão aceder à 3.ª fase e últi-
ma do programa COOPJOVEM.

3.ª fase: Com uma duração de seis 
meses, consiste no apoio à criação e 
instalação da cooperativa. O grande 
objetivo desta última fase do Progra-
ma é auxiliar os jovens na criação e im-
plementação do projeto cooperativo, 
financiando o arranque da atividade 
(apoio financeiro, até 15 mil euros, e 
apoio técnico).

A segunda fase de candidaturas para o 
programa COOPJOVEM decorre até 28 
de fevereiro, por isso se conseguires 
constituir um grupo de cooperadores 
que cumpram os requisitos necessários, 
não há tempo a perder!

Nesta sessão de apresentação do pro-
grama estiveram presentes alguns pro-
fessores da nossa escola e os alunos da 
turma PAV15, que se mostraram muito 
recetivos e com vontade de desenvolver 
ideias para aplicar em futuras coopera-
tivas, no domínio das práticas agrícolas 
e das novas culturas.

Notícias de Empreendedorismo no AEF

Roadshow Moche DáTudo by Projeto80 Empreendedorismo através do Associativismo e do Cooperativismo
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Astro Pi

No dia 13 de novembro de 2016, a nos-
sa equipa, constituída por 4 alunos da 
turma 10º CT1 (Afonso Lopes, João 
Ramos, Pedro Braz e Marco Melchior) 
submeteu um projeto no âmbito do 
concurso Astro Pi, apoiado pela ESA 
(Agência Espacial Europeia).

Esta competição consiste no envio de 
um pequeno computador modular, o 
Raspberry Pi, para a ISS (Estação Es-
pacial Internacional) com o intuito de 
realizar uma atividade experimental na 
área das ciências e tecnologias.

O Astro Pi foi-nos dado a conhecer em 
outubro, pela nossa professora de Fí-
sica e Química (Prof. Teresa Ramos) e 
desde logo demonstrámos grande inte-
resse na ideia pela perspetiva de explo-
rar a componente tecnológica, poucas 
vezes abordada pelas escolas portu-
guesas na atualidade.

A participação neste concurso envolve 
três fases. A primeira consiste no de-
senvolvimento de ideias a apresentar 
e na sua avaliação pela ESA, na qual 
fomos aceites dois dias após o regis-
to da nossa. Esta consiste na investi-
gação da diferença de irradiação por 
corpos com características distintas, 
a diferentes temperaturas, na Terra e 
no Espaço, numa atmosfera rarefeita, 
sujeitos às pressões atmosféricas ter-
restre e espacial (próximo da Terra), à 
mesma temperatura ambiente. Os ob-
jetos radiantes em estudo apresentam 

características distintas em relação ao 
seu tamanho, propriedades físicas e 
revestimento (cor e espessura) tendo 
em mente a possível melhoria do ma-
terial usado para proteger a ISS das 
diferentes radiações a que está sujei-
ta constantemente, uma vez que estas 
se comportam de forma semelhante à 
radiação envolvida na nossa atividade. 
Além desta primeira proposta, preten-
demos também avaliar a propagação do 
fogo no espaço, criando um pequeno 
incêndio controlado na ISS, a propósito 
de um robô que está a ser desenvolvi-
do na Terra, cujo objetivo é extinguir 
incêndios autonomamente e com o ob-
jetivo de melhorar o controlo de pos-
síveis incêndios neste satélite artificial. 
O pequeno computador será utilizado 
na obtenção e registo de dados destas 
experiências juntamente com o Sense 
HAT, o conjunto de sensores com ele 
disponibilizados, dos quais pretende-
mos usar uma câmara de infraverme-
lhos, para o registo da propagação da 
radiação; um sensor de temperatura e 
um barómetro, para obter a temperatu-
ra e a pressão ambientes, respetivente. 

As duas últimas etapas caracterizam-se 
pela familiarização com o Raspberry Pi, 
previamente enviado para a nossa es-
cola, e desenvolvimento do projeto 
neste computador, em linguagem de 
programação Python e na seleção, a 
nível europeu, dos melhores projetos, 
respetivamente.  

Concluindo, com esta participação in-
ternacional esperamos desenvolver as 
nossas competências de trabalho glo-
balizado e em grupo, evoluindo nas ca-
pacidades requeridas no mundo da in-
vestigação científica, o que poderá ter 
um grande impacto no nosso percurso 
profissional.

João Ramos, nº 14, Pedro Braz, nº19, 
10ºCT1

Num concurso que tem 
como principais objeti-
vos incentivar a criati-
vidade, o interesse pela 
investigação e a procura 
de soluções engenho-
sas para os problemas 
propostos, os alunos 
do Agrupamento de Es-
colas do Fundão (AEF) 
voltaram a evidenciar-
-se. Foi no Concurso 
Humberto Santos, Pon-
tes de Esparguete 2016, 
na categoria Torres de 
Esparguete, realizado 
no passado dia 30 de 
novembro na Universi-
dade da Beira Interior, 
que, mais uma vez, alu-
nos do AEF evidencia-
ram um engenho e uma capacidade de trabalho em equipa que os conduziu ao 
pódio.

Nesta categoria concorreram cinco equipas, quatro constituídas por alunos uni-
versitários a frequentar cursos de engenharia, e uma, os “Three Builders”, com-
posta pelos alunos Abílio Dias, Guilherme Gomes e Rodrigo Jesus, da turma 11º 
CTCAV, do AEF. Esta equipa, que no ano letivo anterior conquistou o 1º lugar, 
conseguiu neste ano a 3ª posição, na fase final. Os concorrentes lamentam o inci-
dente, ocorrido quase no final da competição, que não permitiu que toda a torre 
construída se tivesse mantido em equilíbrio, tendo sido validada apenas uma 
altura de 2,98 m. Nas duas fases desta categoria, pré-eliminatória e fase final, o 
objetivo era construir uma torre que fosse a mais alta, garantindo estabilidade. 
A participação neste concurso realizou-se no âmbito das disciplinas de Física e 
Química A e Desenho e Geometria Descritiva A, sob orientação da professora 
Maria José Pires.

ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO
FUNDÃO NOVAMENTE PREMIADOS

No passado dia 30 de janeiro, os alunos do Curso Vocacional 15, acompanhados 
por três professores da turma, deslocaram-se a Castelo Novo a fim de participa-
rem numa visita guiada para conhecerem a história local.

A 2ª parte da atividade consistiu numa 2ª visita guiada, desta vez à Queijaria da 
Soalheira, onde o grupo teve oportunidade de conhecer os processos de fabrico 
utilizados, as caraterísticas do queijo da Beira Baixa e ainda fazer a sua degus-
tação.

Os alunos mostraram ânimo e interesse ao longo de toda a atividade, tendo os 
objetivos desta última, sido cumpridos.

Visita a Castelo Novo
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Geração Depositrão ajuda Nariz Vermelho Hastear da bandeira Eco-Escolas

O trabalho efetuado na nossa escola no 
ano letivo de 2015/2016, em prol de 
uma Educação Ambiental para a Sus-
tentabilidade, foi mais uma vez reco-
nhecido pela ABAE, com a atribuição 
de mais uma Bandeira Verde, que cer-
tifica a existência, na nossa escola, de 
uma educação ambiental coerente e de 
qualidade.

Foi com entusiasmo e determinados a 
continuar o trabalho desenvolvido no 
ano de 2015/2016 que os alunos do 
conselho Eco-Escolas participaram no 
hastear da Bandeira Verde.

Para simbolizar a esperança de um ambiente melhor, os alunos, com a ajuda 
preciosa do Srº Joaquim, plantaram no jardim da escola uma árvore de fruto, que 
foi oferecida pela empresa HidroPaisagem.

“Não temos mais escolha. Ou a humanidade adapta o seu com-
portamento para dar suporte ao desenvolvimento sustentável 
- o que significa parar de poluir o ambiente, permitindo a re-
novação dos recursos naturais e contribuindo para melhorar 
o bem-estar de todos - ou assina sua própria, mais ou menos 
iminente, sentença de morte A educação desempenha um papel 
crucial no treino dos cidadãos.” 
Koïchiro Matsuura, Director-geral da Organização das Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO), no lançamento da Década. 2005.

Um bem haja a todos por toda a colaboração neste projeto!

A equipa Eco-Escolas

A ERP Portugal, em parceria com o Programa Eco-Escolas, através da 9º edição da 
campanha GERAÇÃO DEPOSITRÃO (recolha de Resíduos de Equipamentos Elétri-
cos e Eletrónicos e Resíduos de Pilhas e Acumuladores) associou-se à OPERAÇÃO 
NARIZ VERMELHO. Instituição Particular de Solidariedade Social, que tem como 
missão levar alegria à criança hospitalizada, aos seus familiares e profissionais 
de saúde, através da arte e imagem do Doutor Palhaço, de forma regular e com 
uma equipa de profissionais com formação específica.  

Por cada tonelada recolhida de REEE são doados 15 euros à 
OPERAÇÃO NARIZ VERMELHO.
Toca a trazer para a Escola os teus resíduos elétricos e eletrónicos que tens em 
casa….e vamos ajudar os Doutores Palhaços a levarem mais alegria às crianças 
hospitalizadas!

A equipa Eco-Escolas

As pilhas e baterias têm na sua composição, mercúrio, cádmio e chumbo. Estes 
metais pesados são nocivos para o ambiente e para a saúde dos seres vivos. Por 
isso, quando as pilhas e baterias estiverem gastas não as guarde em casa, não 
as deite no lixo, não as atire para o chão, coloque-as nos vários Pilhões que se 
encontram na nossa escola e garanta a sua reciclagem.

Pilha a pilha conseguimos ajudar o I.P.O. 

Com a contribuição e o empenho de todos foi possível, no mês de dezembro, 
encher 6 pilhões que foram ajudar a Ecopilhas a doar ao Instituto Português de 
Oncologia um novo aparelho de tratamento para doentes. 

Um bem haja a todos os que participaram nesta campanha.

Continua a trazer as tuas pilhas e coloca-as no PILHÃO!

www.ecopilhas.pt

A equipa Eco-Escolas

A recolha de pilhas continua…
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Tem 18 anos de idade ou superior? Quer aumentar a sua 
escolaridade ou/e a sua qualificação?

Temos para lhe oferecer o curso EFA (Educação e Formação de Adultos) de 
certificação escolar de nível secundário (12.º ano).

Aprendeu ao longo da vida e quer certificar as 
competências adquiridas para conclusão do Ensino Básico 
ou Secundário?

Temos para lhe oferecer o processo de RVCC (Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências).

Inscreva-se no CQEP do Agrupamento de Escolas do Fundão

 

 

CURSO EFA SEC. Tipo C – Habilitação Escolar

Inscrições Abertas e Vagas Limitadas

Definição: 
O Curso de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA) é uma oferta de educação e 
formação para adultos que pretendam elevar as suas qualificações. Estes cursos 
organizam-se numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, enquanto instrumento 
promotor da (re) inserção socioprofissional e de uma progressão na qualificação. 

Para quem? 
Este Curso é indicado para formandos que: 
- Têm idade igual ou superior a 18 anos (a título excecional, poderá ser aprovada a 
frequência num determinado Curso EFA a formandos com idade inferior a 18 anos, 
desde que estejam inseridos no mercado de trabalho); 
- Pretendem completar o 12º ano de escolaridade e possuam o 11º ano de escolaridade 
ou equivalente; 

Qual o objetivo? 
Possibilitar a aquisição de habilitações escolares equivalentes ao 12º ano. 

Qual a certificação? 
Este curso confere uma certificação escolar e permite, caso o adulto conclua com 
aproveitamento, a obtenção de um Certificado de Qualificações. 

Prosseguimento de estudos: 
Os adultos que concluam o ensino secundário através de cursos EFA que pretendam 
prosseguir estudos estão sujeitos aos respetivos requisitos de acesso das diferentes 
modalidades de formação. 
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Agrupamento de Escolas do Fundão 
Oferta Formativa 2016/2017 

Cursos de Educação e Formação de Adultos 
Curso EFA Escolar B1 e B2+3 e Curso EFA Sec tipo C  

O que são?  

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. 

 
Para quem? 

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. 

Plano curricular 

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

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

Cursos de Educação e 

Formação de Adultos 

Curso EFA Sec Tipo C 

Agrupamento de Escolas do Fundão 
Oferta Formativa 2016/2017 

Agrupamento de Escolas do Fundão 
Oferta Formativa 2016/2017 

Cursos de Educação e 

Formação de Adultos 

Curso EFA Escolar B1 

Destinatários:  

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

Certificação: 

1.º ciclo do ensino 
básico 

(correspondente ao 4.º 

ano de escolaridade). 

Plano curricular B1 

Agrupamento de Escolas do Fundão 
Oferta Formativa 2016/2017 

Cursos de Educação e 

Formação de Adultos 

Curso EFA Escolar B2+3 

Destinatários:  

Adultos com idade 
igual ou superior a 18 
anos, com habilitações 
inferiores ao 6.º ano de 
escolaridade. 

Certificação: 

3.º ciclo do ensino 
básico 

(correspondente ao 9.º 

ano de escolaridade). 

Plano curricular B3 

22/fev/17 23/fev/17 24/fev/17

Quarta feira Quinta feira Sexta feira

9,30
Receção

Montagem de exposições
9,30 Apresentações das Escolas

11,30 Sessão de Abertura 11,00

12,00 Momento Musical - AMDF

12,15
Apresentação das escolas 

participantes
12,30 Momento Musical

13,00
Refeit
ório

Almoço 13,00
Almoço - no local da 

atividade
13,00

Refeit
ório

Almoço

14,30
Octógo

no
Sessão de Encerramento

20,00
Refeit
ório Jantar - AEF 20,00

Refeit
ório Jantar - CMF

21,00 Apresentações das Escolas

22,00

23,00 N Club Festa

PURO PRAZER - PURO PRAZER - PURO PRAZER - PURO PRAZER

Noite

O
c
t
ó
g
o
n
o

21,30

O
c
t
ó
g
o
n
o

Apresentações das Escolas

Teatro - Grupo Histérico

15,00

Levantamento de exposições

Despedida em festa

Manhã

O
c
t
ó
g
o
n
o

N
o
 
l
o
c
a
l
 
d
a
 

a
t
i
v
i
d
a
d
e

Mini-Residência Artística

O
c
t
ó
g
o
n
o

Apresentação dos resultados 
das mini-residências

Tarde

P
e
d
r
a
 
D
'
H
e
r
a
 
-
 
F
u
n
d
ã
o

Descida da Serra
Land Art

N
o
 
l
o
c
a
l
 
d
a
 
a
t
i
v
i
d
a
d
e

Mini-Residência Artística

15,00

9,30

14,30

XXI COLÓQUIOS JUVENIS DE ARTE
FUNDÃO - 22 . 23 . 24 . FEVEREIRO . 2017

Hora de 
início

Local
Hora de 
início

Local
Hora de 
início

Local
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Brincar, de forma livre, faz parte do 
quotidiano da criança e da sua apren-
dizagem no JI. 

Brincar é essencial para a aquisição de 
competências de autonomia e respon-
sabilidade da criança bem como para o 
seu espírito criativo e imaginativo fluir 
ao mais alto nível. 

Brincar é o momento em que, sem a 
indicação do adulto, cada criança é le-
vada a poder escolher o que fazer e a 
construir saberes pela ação de forma 
participada e de aprendizagem expe-
riencial, tanto com colegas como com 
os adultos que a rodeiam. 

Como registo aqui ficam as experiên-
cias experienciadas com o novo LEGO 
que agora chegou à nossa sala. 

De realçar os exemplos de expressão 
livre e as representações nas áreas da 
Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
(LOAE) e da Matemática (MAT), de situ-
ações de tentativa e erro, criadas com 

JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU O lego na sala de aula enquanto forma lúdica de aprendizagem. 

intencionalidade e propósito. 

Depois de brincar foi hora de avaliar:

Hoje foi um dia muito fixe porque as 
professoras trouxeram 1, 2, 3, 4, 5, 6 
caixas novas de LEGO com muitas pe-
ças e que são todas diferentes em ta-
manho, cor e forma. 

Gostámos muito porque o jogo é giro, 
dá para construir muitas coisas e dá 
para jogar e brincar. 

Com o lego surgem ideias novas no cé-
rebro.

Com os pares a criança aprende a viver, 
a imaginar, a criar laços, a construir 
significação. 

Obrigada ao AEF!

OS MENINOS: DUARTE, EMANUEL, 
GUSTAVO, HERNÂNI, ÍRIS, LARA, 

MARTIM, MATILDE, TELMA, TOMÁS, 
WILSON E COLABORADORES DO JI 

DE PÊRO VISEU
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O jornal escolar OLHO VIVO entrou no seu vigé-
simo ano de publicação. Ao longo destes anos 
tem registado a evolução da escola e tem sido 
um meio privilegiado de comunicação interna e 
externa.

A observação da realidade à nossa 
volta e a necessidade de transmitir a 
informação recolhida à comunidade 
educativa tornaram o jornal de escola, 
desde sempre, um elo de comunicação 
significativo.

Deste modo, notícias de atividades, 
como visitas de estudo, intercâmbios, 
clubes, projetos, concursos, comemo-
rações, entrevistas e reportagens fazem 
do jornal de escola um instrumento de 
visibilidade, de imagem pública, daqui-
lo que os alunos veem, do modo como 
guardam e protegem o visto e o passam 
aos outros através da produção escri-
ta. O aluno, através do jornal escolar, 
aprende a não ser apenas consumidor 
de conhecimento, mas, essencialmente, 
produtor de conhecimento. Envolvidos 
no jornal escolar, os alunos interessam-
-se pela escola, recolhem informação 
sobre o que se passa nela e à volta dela, 
assumem livremente os seus pontos de 
vista, numa lógica de responsabilidade.

 Neste contexto, a prática de jornais es-
colares assume um papel imprescindí-
vel como espaço de aprendizagem. Só 
haverá cidadãos críticos e participati-
vos se os mesmos forem educados para 
a liberdade e para a responsabilidade, 
numa ótica de pluralismo, tolerância e 
paz, para a cidadania.

Nesta breve reflexão, consultámos al-
guns jornais escolares de diversas épo-
cas. Na maior parte deles é dado ao 
aluno grande espaço, tanto através da-
quilo que ele vê na escola como a partir 
da mesma. Ele torna-se jornalista, re-
pórter, fotógrafo, cronista …e relata a 
realidade. Num dos jornais, chega mes-
mo a haver a rúbrica “Um repórter em 
cada freguesia”.

- O primeiro a que tivemos acesso, “O 
nosso Colégio”, remonta a 1938. Nota-
-se que a equipa redatora se centra na 
equipa diretiva do “Colégio – Liceu do 
Fundão” e que as preocupações edito-
riais se focam na divulgação do Colé-
gio que, na altura, já tinha os cursos de 
admissão aos liceus, Curso Geral dos 
liceus, Curso Comercial e Curso de Re-
gentes de Professores Escolares.

- Do Externato de S. António, consultá-
mos a primeira edição do “Capa Rota”, 
de março de 1951. No Editorial con-
fessa-se como o jornal “dos rapazes e 
raparigas que estudam no Fundão” e 
prevê “frutos facilmente previsíveis: 
formar a personalidade, criar convic-
ções, aprender a defendê-las com le-
aldade, correção e elegância…”. Nos 
conteúdos, domina a poesia produzida 
pelos alunos, o conto, crítica cinemato-
gráfica, figuras da nossa terra, reporta-
gem, humorismo e ensaio, concluindo 
com o programa das Festas dos Estu-
dantes do Externato de Santo António. 
Além do jornal era normal editar-se 
uma Revista da Festa dos Finalistas, 
com programa diversificado: futebol, 
baile, serenata, teatro, poesia…

- Da primeira década da Escola Indus-

A Imprensa Escolar

trial do Fundão, encontrámos o nº 4 
do “Alcambar”, de dezembro de 1972. 
Contém uma forte presença dos alu-
nos. A Cila Nobre, a Filomena Horta, a 
Natália Ferreira, a Conceição Valente, 
O Ilídio Teixeira, o Ernesto Oliveira, a 
Ana Paula Ferreira, o Fernando Olivei-
ra, a Deolinda Antunes, a Lurdes Cha-
parrra, a Filomena Chito, entre outras 
noticiaram visitas de estudo, récitas, 
conferências, excursões e realizaram 
entrevistas

- Da era pós 25 de abril, nasce na Esco-
la Secundária Polivalente do Fundão “O 
Jornal da Escola”. Tivemos acesso ao nº 
3 de 15/01/1976. Através do seu edito-
rial, podemos verificar que se norteava 
pelos “princípios do antifascismo e do 
anti-social-fascismo”, seguindo as ideo-
logias do MRPP.

- “O Traço d´União” nasce na Escola Se-
cundária do Fundão em abril de 1990 
focalizado nas comemorações dos 25 
anos da criação da Escola Industrial. O 
título “pretende ser o que significa: um 
elemento de contacto entre os (alunos) 
do início e os últimos, tocando todos 
os de permeio”. Reencontrar todos os 
que perdidos no espaço e no tempo 
das nossas vidas corremos o risco de 
deixar cair no olvido os nossos mais 
belos tempos e avivar nas memórias 
saturadas, as lembranças saudáveis 
duma casa que foi nossa e que sempre, 
de qualquer modo nos moldou” (A.G.). 
Marca também o nascimento da Asso-
ciação dos Antigos Alunos, Professores 
e Funcionários da Escola Industrial e 
Comercial do Fundão.

- “A Manhã radiosa” surge também nos 
anos 90 no Seminário do Fundão e per-
dura até ao encerramento do ensino na 
instituição na segunda década deste sé-
culo. O seu editorial foca-se na missão 
do Seminário e o jornal traduz toda a 
vida desta instituição de ensino com 
elevada participação dos alunos.

- “O Jornal da Malta” foi um dos jor-
nais da Escola Preparatória João Fran-
co. Desde o início esteve ligado ao Pro-
jeto Minerva e ao Público na Escola. O 
primeiro número saiu em dezembro de 
1974 e o décimo e último em junho de 
1994. Tivemos o prazer de coordenar 
a equipa de cerca de 12 professores 
que, fora do horário de trabalho e fora 
d´horas, tiveram tempo para trabalhar 
em equipa, motivar e trazer os seus alu-
nos ao clube dos Pequenos jornalistas, 
do qual fizeram parte, entre outros, o 
João Reis, a Catarina, a Isabel Salvado, a 
Inês, a Sónia, a Cláudia, o Caio, a Carina, 
o Bruno e o Zé Eduardo. Havia a cons-
ciência de que era importante valorizar 
os saberes produzidos pelos alunos e 
devolvê-los à comunidade onde aque-

les nasceram e cresceram. O Jornal da 
Malta foi um projeto significativo na 
vida da escola e, na prática, assumiu-se 
como a síntese de todas as atividades 
da escola. Houve uma participação de 
todos os professores e, até, os funcio-
nários colaboraram das mais diversas 
formas. Na semana anterior à saída do 
jornal (composição), havia festa todos 
os dias. Fazer parte da equipa do jornal 
era fazer parte também de um tempo 
de convívio que bem faz falta aos pro-
fessores, atendendo ao stress a que são 
sujeitos diariamente.

- “O Olho Vivo” é o atual jornal escolar 
do Agrupamento de Escolas do Fundão. 
Foi criado há dezoito anos e conta com 
uma tiragem de 1000 exemplares. Sen-
do um jornal do agrupamento, os seus 
“jornalistas” vão desde o Jardim de In-
fância ao 12º ano. É regular a partici-
pação dos pais, quer através do Presi-
dente do Conselho Geral, quer através 
da Presidente da Associação de Pais. 
Trata-se de um jornal escolar moderno, 
diferenciado, equilibrado, pluralista, 
no qual os alunos gozam de bastante 
relevo, assim como todas as atividades 
do Agrupamento. Releva-se como um 
serviço de informação à comunidade 
educativa com pernas para andar e que 
merece ser acarinhado. Na escola, a no-
tícia é um bem e o jornal escolar um 
serviço público à comunidade educati-
va. Na verdade, nada se passa, se não 
se faz notícia.

A prática dos jornais escolares pode-se 
assumir como um espaço e um tempo 
de enorme potencial e uma fonte de 
aprendizagens fundamentais, ao nível 
da leitura e da escrita, dos media, dos 
saberes e da cidadania.

J. Brito, com a colaboração dos antigos alunos 

José Amoreira e João Barroca

Coordenador do Jornal da Malta

Novembro de 2016
Nº 1 - Ano XX - Tiragem: 1 000 exemplares

Jornal Escolar do Agrupamento de Escolas do Fundão

PARTICIPA
Envia os teus artigos para:

olhovivo@esfundao.pt

cofinanciado por:

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 - “A Biblioteca da Rádio” - segunda a sexta

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

Rádio Cova da Beira - 92.5 e 107 MHz 
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Tráfico e escravatura sexual

No dia 19 de janeiro de 2017, pelas 18.30 horas, 
na Biblioteca da Escola Secundária do Fundão, 
realizou-se a segunda eliminatória, da primeira 
fase, a nível escolar, do 11.º Concurso Nacional 
de Leitura.

Nesta segunda eliminatória estiveram presen-
tes doze alunos pertencentes ao Agrupamento 
de Escolas do Fundão, dos quais seis eram do 
Ensino Secundário e seis do 3.º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Nesta fase, tal como na anterior, os alunos ti-
nham que ler, no caso do Ensino Secundário 
uma obra completa, Crónica dos bons malandros de Mário Zambujal, e no 3.º 
Ciclo alguns contos de duas obras, Bichos de Miguel Torga e Estórias abensonha-
das de Mia Couto. As provas a que se submeteram testavam tanto os seus conhe-
cimentos, relativamente às obras, como também a capacidade de criatividade e 
expressividade.

Os alunos foram avaliados por uma mesa de jurados, composta por seis elemen-
tos, a coordenadora do Departamento de Letras, o coordenador da Biblioteca 
escolar, a coordenadora de projetos da escola, o presidente do Conselho Geral 
do Agrupamento de Escolas do Fundão, o representante da Associação de Es-
tudantes e a coordenadora de estágios do Departamento de Artes e Letras da 
Universidade da Beira Interior.

No final, tomada a decisão pelo júri, dos doze alunos a concurso, apenas seis 
passaram à fase seguinte que se realizará a nível distrital, com data e local ainda 
a definir. Assim, no Ensino Secundário, os alunos João Ramos (10º CT1), Mariana 
Matias(11º Ct1) e Alexandra Costa (11º CT3), e no 3.º Ciclo, os alunos Rafael Leal 
( 7º A), Fátima Boavista(8ºB) e Ricardo Salvado (7ºC), seguem em frente nesta 
grande aventura das letras.

Por fim, um agradecimento à Direção da escola que esteve presente e apoiou esta 
iniciativa, que já vai na sua 11ª edição, como também ao júri que teve uma tarefa 
árdua ao longo de todo o processo, aos três alunos do 9º A, que nos deliciaram 
com um grande momento musical e, claro, a todos os encarregados de educação, 
pais e professores, sem os quais esta atividade não se teria realizado. 

  Núcleo de estágio de Português (Cristiana Rodrigues  e André Bravo)

VENCEDORES DO CONCURSO DE LEITURA 2017

Ao contrário do que muitos pensam, 
a escravatura continua a ser um grave 
problema que afeta o mundo em que vi-
vemos. Os números não mentem: mais 
de vinte milhões de pessoas sofrem os 
horrores do tráfico humano, sendo um 
dos maiores destinos a escravatura se-
xual em que 98% das vítimas são mu-
lheres.

Para quem realiza esta exploração, os 
riscos são baixos e o lucro é elevado. 
No entanto, para as suas vítimas, a his-
tória não é a mesma. As mulheres e as 
crianças traficadas, inconscientes do 
destino que as espera, entram no país 
com visto de turista para serem enca-
minhadas para locais de exploração 
sexual camuflados por atividades le-
gais, como agenciamento de modelos, 
empregadas, dançarinas, entre outros. 
De seguida, são desprezadas, discrimi-
nadas e abusadas, psicológica e fisica-
mente, pelos seus clientes. Constante-
mente expostas a doenças sexualmente 
transmissíveis ou gravidezes indese-
jadas, trabalham de dez a treze horas 
sem possibilidade de recusar clientes e 
sem receberem qualquer dinheiro. 

Entre os numerosos casos que existem 
em todo o mundo, destaco apenas dois. 
O primeiro é o caso de Nadia Murad e 
Lamiya Aji Bashar, ativistas yazidis a 
quem foi entregue o Prémio Sakharov 
2016. São ambas da aldeia de Kocho, 
no Iraque onde, em agosto de 2014, 
todos os homens da aldeia foram as-
sassinados por militantes do Estado Is-
lâmico. Após o massacre, as mulheres 
e crianças foram escravizadas e todas 
as jovens, incluindo Nadia e Lamiya, fo-
ram compradas, vendidas e exploradas 
para fins sexuais. 

No caso de Nadia, no massacre perdeu 
os seis irmãos e a mãe, assassinada 
juntamente com 80 mulheres idosas 
consideradas sem qualquer valor sexu-
al, enquanto Lamiya perdeu o pai e os 
irmãos. Lamiya, para além de ser feita 
escrava sexual, foi vendida cinco vezes 
e forçada a fabricar bombas e coletes 
suicidas.

Em novembro de 2014, Nadia foge com 
a ajuda de uma família vizinha e segue 
para um campo de refugiados no Ira-
que e, de seguida, para a Alemanha. 
Cerca de um ano depois, em dezembro 
de 2015, vai ao conselho de seguran-
ça nas Nações Unidas na sua primeira 
sessão sobre tráfico de seres humanos. 
Em setembro de 2016, torna-se a pri-
meira embaixadora da Boa Vontade do 
UNODC (United Nations Office on Dru-
gs and Crime) para a Dignidade dos So-
breviventes do Tráfico de Seres Huma-
nos, e um mês depois, em outubro de 
2016, foi homenageada com o Prémio 
dos Direitos Humanos Václav Havel.

Entretanto, Lamiya só escapa em abril 
de 2016, com a ajuda da sua própria 
família que contratou contrabandistas 
locais. Durante a fuga, a amiga de La-
miya, Kathrin, pisa uma mina que ex-
plode, matando-a instantaneamente e 
ferindo, quase cegando, Lamiya que, no 
entanto, consegue escapar e é enviada 
para a Alemanha para receber trata-
mento médico.

Em dezembro de 2016, Nadia Murad e 
Lamiya Bashar recebem o Prémio Sakha-
rov, um meio de homenagear pessoas 
ou organizações que dedicaram as suas 
vidas ou ações à defesa dos direitos hu-
manos e à liberdade. Nadia tem agora 
23 anos e Lamiya tem 18, vivem ambas 
na Alemanha e dedicam-se à sensibili-
zação para a situação da comunidade 
yazidi no Iraque e a ajudar mulheres e 

crianças vítimas de escravatura sexual. 

O segundo caso destacado foi o caso 
de Lana (nome falso atribuído à vítima 
para a sua proteção). Lana, uma jovem 
romena de 10 anos, é vendida pela mãe 
por mil euros e segue para a Irlanda 
onde descobre que vai ser a mulher de 
um adolescente de 15 anos que a vai 
violar praticamente todas as noites. 
Completamente negligenciada, Lana 
era constantemente espancada e tinha 
de roubar para comer. Por ser conside-
rada inútil, após cerca de um ano é en-
viada de volta para a Roménia, para a 
mãe que a vendeu. Apesar de demons-
trar arrependimento, 15 dias depois do 
regresso da filha, a mãe de Lana vende-
-a novamente e, desta vez, Lana segue 
para Portugal. 

Em Portugal, conhece aquele que será o 
seu segundo marido e que tem a mes-
ma idade que ela, 12 anos. A partir de 
agora, pelo menos uma vez por semana 
e durante quatro anos seguidos, Lana 
é violada pelo novo marido. Os novos 
sogros obrigam-na a tratar da casa, das 
outras crianças e a roubar, se não obe-
decesse seria espancada. Mas o pior 
de tudo, a recordação que mais dor 
provoca em Lana, é a de ter um bebé. 
Engravida do marido e tem uma meni-
na. O destino dessa menina é decidido 
pelos sogros de Lana, que deixam a 
bebé aos cuidados do hospital para ser 
posteriormente adotada. Mas Lana está 
cansada das violações, da escravatura, 
de tudo. E, por isso, entra na mercearia 
onde costuma roubar, confessa tudo à 
proprietária e pede-lhe ajuda. 

O mais surpreendente neste caso é o 
facto de que nem as assistentes sociais, 
nem a polícia, nem os vizinhos se te-
rem apercebido do que se passava na-
quela casa, daquilo que uma pobre jo-
vem inocente sofria.

Para escrever este texto, fiz, obviamen-
te, alguma pesquisa. Apesar de saber 
aquilo que ia encontrar, as histórias 
com que me deparei não deixaram de 
me chocar. “Fui violada por 110 ho-
mens em 22 horas”, a história de uma 
britânica vendida aos 14 anos pelo ho-
mem por quem estava apaixonada para 
ser feita escrava sexual durante seis 
anos. “Como fui traficada e me tornei 
escrava sexual nos EUA”, a história de 
uma indonésia que aceita trabalho nos 
EUA mas, ao chegar, descobre que foi 
enganada, que é na verdade vítima de 
tráfico sexual e que vai ser violada múl-
tiplas vezes. “Traficada aos 11 anos, a 
menina relata a sua rotina como escra-
va sexual na Índia”, a história de uma 
criança nepalesa a quem é prometido 
trabalho e muito dinheiro para susten-
tar a sua família mas que depois é ven-
dida, alimentada para crescer e feita es-
crava sexual até ser resgatada aos 14. 
“Trio obriga menina de 13 anos a ser 
escrava sexual e dançarina em Miami”, 
uma adolescente que foge de casa e é 
raptada e ameaçada com armas. 

Falar deste tema é essencial. Sensibili-
zar as pessoas é essencial. E um maior 
empenho na proteção das vítimas de 
tráfico e escravatura sexual é essencial. 
Os direitos humanos destas vítimas 
são constantemente violados e aquilo 
que sofrem torna-se numa marca per-
manente na sua memória, algo que irá, 
para sempre, afetar o modo como veem 
o mundo e como veem as pessoas.

E se fosses tu?

E se fosse alguém que tu conheces?

Catarina Mendes, 10ºCT1

Atualmente, deparamo-nos com uma humanidade desigual, onde as assimetrias 
sociais são uma constante, preocupando-se mais em procurar uma solução no 
planeta vizinho do que resolver questões no seu próprio planeta.

Ao longo do tempo, têm-se verificado bastantes inovações tecnológicas ao nível 
da investigação científica, nomeadamente, na área espacial, da astronomia. Um 
dos principais alvos desta ciência é o planeta Marte, onde se pensa que poderá, 
num futuro próximo, ser o novo lar das gerações vindouras.

Para aprofundar o conhecimento sobre este astro, é fundamental o envio de 
instrumentos destinados à descoberta da sua composição. Porém, toda esta pes-
quisa requer avultados investimentos, investimentos esses que poderiam solu-
cionar crises humanitárias com que, atualmente, nos deparamos.

No entanto, é visível a indiferença e a inércia perante o sofrimento dos que são 
vítimas dos desmedidos gastos por parte da comunidade científica. Ao invés 
de se preocuparem com a chegada a Marte, deveriam ter mais atenção ao seu 
próprio semelhante. Por exemplo, milhões de pessoas passam fome, vivem em 
condições deploráveis e não têm a ajuda necessária para garantirem a sua so-
brevivência.

Concluindo, cremos que deveria existir um equilíbrio de investimentos para que 
se pudesse, não só aprofundar o conhecimento do Universo e dos seu primór-
dios, como também criar soluções para os problemas humanitários, tornando 
esta humanidade menos esquizofrénica.

António Madalena, Eduarda David, Juliana Cunha, Leonor Barata 

O nosso mundo
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SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO NA ÉPOCA NATALÍCIA

Nos dias de hoje é essencial, para nós estudantes, possuirmos o máximo de in-
formação possível em diversas áreas.

Uma dessas áreas é a saúde, e neste caso, mais especificamente técnicas de su-
porte básico de vida. Como futuros universitários e/ou profissionais do mundo 
do trabalho a qualquer momento podemos deparar-nos com uma situação em 
que o nosso colega de estudo/trabalho, necessita da nossa ajuda para assegu-
rarmos a sua vida até que as autoridades competentes cheguem. A aplicação das 
técnicas de SBV correctamente permitem isso mesmo, ajudarmos o outro sem 
nos magoarmos a nós mesmos e agravarmos a situação da pessoa que necessita 
de nós.

Assim, a palestra realizada no dia 18 de Janeiro que contou com a presença dos 
Bombeiros Voluntários do Fundão, foi das palestras mais enriquecedoras a que 
já assisti, uma vez que se verificou um excelente equilíbrio entre a parte teórica, 
explicada oralmente e a parte prática demonstrada pelos Bombeiros e que con-
tou com a intervenção de alguns de nós. 

Inês Pereira – 12º CT2

AGRADECIMENTO

“Bombeiros, aqueles que acendem a chama da esperança.”

A Associação de Estudantes não podia deixar de prestar um sincero agradeci-
mento ao Corpo de Bombeiros Voluntários do Fundão pela rápida disponibili-
dade demonstrada na participação da atividade realizada no passado dia 18 de 
janeiro. E em particular, um especial obrigado ao Bombeiro Adjunto Vítor Duarte 
uma vez que, sem o seu consentimento e empenho, a atividade não poderia ter 
sido realizada.

Opinião “Palestra Suporte Básico de Vida”

O projeto “Ser Solidário” agradece a todos os que participa-
ram na campanha de recolha de bens realizada nos meses de 
novembro e dezembro na comunidade escolar, demonstrando 
que a solidariedade continua a ser um poderoso ato de cida-
dania, visível em todos os ciclos de ensino, e este ano, com 
notória participação, no 1º ciclo. 

Agradece ainda à Direção do Agrupamento de Escolas, por mais uma vez ter pro-
movido a Ceia de Natal Solidária, que permitiu a contribuição dos seus partici-
pantes em bens essenciais, para apoiar nesta época natalícia, alunos carenciados 
do agrupamento.

Neste Natal, com o contributo de todos, foi possível oferecer 15 cabazes de Natal 
e recolher bens (essencialmente vestuário) que permitirão continuar a apoiar os 
alunos que precisam e suas famílias.

Agradece ainda aos alunos voluntários do projeto que se empenharam na or-
ganização dos cabazes de Natal e na receção, seleção e arrumação de todos os 
contributos recebidos.

Coordenação do projeto Ser Solidário

Os bombeiros são amigos. Apagam os fogos e salvam a vida dos portugueses.

Como tal, quando as pessoas estão doentes ou necessitam, telefonam para eles.

Eles também dormem, mas quando ouvem o telefone, eles dizem:

- Bom dia, bombeiros.

- Boa tarde, bombeiros.

- Boa noite, bombeiros.

Eles nunca estão de serviço todos os dias. Têm uma escala. Este ano calhou a 
noite de Natal ao meu pai e o dia de Ano Novo ao Chico. Na noite de Natal, o meu 
pai teve que ir com uma velhinha, para o hospital da Covilhã.

Quando for crescido, quero ser bombeiro.

Martinho Reis Vaz, 5ºE, Nº14

 

Os bombeiros

O grupo de voluntariado do nosso 
Agrupamento, que semanalmente visi-
ta os utentes no Hospital do Fundão, 
tem trabalhado em conjunto com a Liga 
de Amigos do Centro Hospitalar Cova 
da Beira (voluntariado hospitalar) em 
diversas ocasiões e atividades propos-
tas por aquela organização. 

Por altura da época natalícia, em que a 
hospitalização se torna mais dolorosa, 
a Liga tem proposto às entidades par-
ceiras a conceção de presépios com o 
objetivo de humanizar os espaços hos-
pitalares.

No último Natal, foi a turma APS14 que 

Nos dias 3 e 4 de dezembro realizou-se 
a nível nacional mais uma campanha 
de recolha de alimentos do Banco Ali-
mentar. Na nossa região, a campanha é 
coordenada pelo Banco Alimentar con-
tra a Fome da Cova da Beira. 

Esta instituição dirigiu um apelo ao 
nosso Agrupamento no sentido de en-
contrar, entre os alunos, voluntários 
que pudessem colaborar na campa-
nha, pois quando se trata de ajudar a 
combater a pobreza todas as mãos são 
bem-vindas.

O grupo do nosso Agrupamento foi 
constituído por vinte e seis alunas per-
tencentes às turmas 10º LH1, APS 14, 

O Natal no Hospital

assumiu a responsabilidade de conce-
ber um presépio destinado ao hospital 
do Fundão. Esta atividade foi realizada 
nas aulas de Área de Expressões sob a 
orientação dos professores Lúcia Lã e 
José Luís Oliveira. 

Os autores da obra em exposição foram 
a Maria Gonçalves, a Joana Geraldes, a 
Inês Caldeira, a Gina David e o José Ri-
cardo. 

Esta iniciativa permitiu, mais uma vez, 
que o trabalho dos alunos realizado na 
escola saísse da sala de aula e pudesse 
ser apreciado pela comunidade. 

Fátima Corredoura

Colaboração na campanha do Banco Alimentar

TSJ 15, TAS 15, APS 16 e 11º LH. Estas 
alunas prescindiram de algumas horas 
do seu fim de semana para assegurar 
os turnos de recolha nos supermerca-
dos Intermarché e Pingo Doce do Fun-
dão.

Mais uma vez os nossos alunos deram 
provas de um envolvimento cívico e 
compromisso social bastante louvável 
a nível individual e familiar, mas tam-
bém dignificaram o trabalho que todos 
neste Agrupamento realizam em prol 
da transmissão dos valores da solida-
riedade e do respeito.

Fátima Corredoura
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Texts written in the English class by students from 7th and 8th grades

Describing people

This is a photo of Johny and Joana.

Joana is a po-
lice officer in 
the street. She 
is also stu-
dying in scho-
ol of arts at 
the moment. 

Jonhy is a sin-
ger in a rock 
band but he 
s o m e t i m e s 
works as an 
actor too.

In this photo Joana’s hair is long and 
dark. She´s wearing a red t-shirt and 
black jeans. She´s wearing brown and 
green boots too.

Jonhy’s hair is short and brown. He’s 
wearing a blue t-shirt and blue jeans. 
He’s also wearing grey shoes.

Alexandre Bimba, 7ºD

This is a photo of Sonia and Liam.

Tania is a shop 
assistant in a 
clothing shop.

She´s also 
studying mu-
sic at the mo-
ment. Liam is 
a singer in a 
rock band

but he some-
times works 
as an actor 
too.

In this photo Sonia’s hair long and 
dark. She´s wearing a green sweater 
and a black skirt. She´s wearing white 
shoes too.

Liam´s hair is short and dark. He’s 
wearing a blue sweater and white jeans.

He’s also wearing brown shoes.

Miguel Dias; Miguel Gonçalves, 7ºD

A Landmark in Fundão

Fundão has got many places to visit, 
such as: the Museum of Fundão, where 
you can see  many things related with 
the history of Fundão and the villages 
around it.

Another place to visit is Fundão Marke-
tplace, which takes place on Mondays 
and Saturdays. On Mondays many peo-
ple come to Fundão to visit the market 
and do their shopping. Fundão Market 
is very popular because it is very old 
and there we can buy all types of thin-
gs.

Lastly, you must visit Fundão, mainly 
the old part because it is very beautiful 
and interesting. You can walk along the 
streets, especially “Rua da Cale”, where 
you can see traditional shops. You can 
also see some houses from the time the 
Jews lived in Fundão.

Come and visit the town!

Margarida Ruivo, 7ºC

PERSONALITIES, 8ºA 

I really admire Leonardo da Vinci be-
cause he had 
an excellent 
mind to study 
human bodies. 
He was a pain-
ter as well as a 
scientist. He’s 
famous today 
because of the 
picture named 
“Mona Lisa”, 
which is in the Louvre Museum, in Fran-
ce and that is very popular in France as 
well as in the world because of the film 
“Da Vinci Code “. There are also many 
others paintings and works if art crea-
ted by him.

Leonardo da Vinci  was born in 1452 in 
Italy. When he was a child he studied 
in Anchiano. Later he went to Milan in 
1482 to study engineering.

In 1513 he went to Vatican. In addi-
tion, in 1519 he went to France to have 
a date with Vasari. In that year and in 
that place he died.

Rodrigo Teófilo, Sara Lopes, 8ºA

David Robert Joseph Beckham is an En-
glish former profes-
sional footballer. He 
was born on May 2nd 
of 1975. 

In his youth he played 
in Tottenham (spurs). 
When he became a 
professional football 
player he went to Man-
chester United whe-
re he scored 265 goals. His last team 
was Paris Saint-Germain in 2013. He 
announced his retirement in that year 
after a 20-year career, during which he 
won 19 major trophies. In 2013 he was 
listed as the highest-paid player in the 
world, earning over 50 million dollars 
in the previous 12 months.

David also models and sometimes ap-
pears in movies. He has been a UNICEF 
UK ambassador since 2005.

In 1999 David married the ex-Spice Girl 
Victoria Beckham after she got preg-
nant with their first son. Now they live 
in Los Angeles with their four children.

 João Branco; Sónia Fonseca; Tomás 
Leitão, 8º A

Amália Rodrigues was born in 1920 
in Lisbon, 
Portugal, She 
marked the 
t r a d i t i o n a l 
P o r t u g u e s e 
music  with 
her amazing 
voice, that’s 
why Fado has got Amália as its main 
mark in the music world, in the 20th 
century.

In 1943, she took the big step into the 
music industry performing at the “Real 
de Madrid” theatre and then, she became 
an international singer. She used to sing 
in Portuguese and Spanish-“uma casa 
portuguesa”; “no me tires indire”; “foi 
deus” and “nem às paredes confesso”.

Nowadays, Amália Rodrigues remains 
the queen of Fado , and she is remem-
bered by her shows and her voice. The 
Portuguese singer died in 1999, with 79 
years old and her body is in “Panteão 
Nacional”, in Lisbon.

Ernesto Vinagre, 8ºA

CONSUMERISM

The consumerism is a worldwide pro-
blem that ne-
eds attention 
from everyo-
ne. People are 
giving more 
and more im-
portance to 
material thin-
gs. We buy to 
give and to keep but no one remembers 
that there are people in the world that 
don’t have money even to buy food. 
Most of the time the stuff that we buy 
are unnecessary to our lives but we still 
buy it just to make our houses prettier, 
just to say that we are better “than him 
(her)”. People are forgetting what really 
matters to the human being. People are 
getting more selfish as the time goes 
by. For example, Christmas time is a 
time of joy and family, now it is a time 
of buying and waiting to receive. Peo-
ple no longer value what life has best 
to give. Wake up world, don’t try to be 
better by having better stuff, try to be 
better by helping the ones that don’t 
have anything at all. Give the importan-
ce to your family and friends because 
they are the ones that matter. Just for-
get about material things because the 
biggest treasures are not the ones that 
you grab but the ones that you feel.

Angela Maio, D3D 14

Nowadays, being a teenager is harder 
than it used to be many years ago. In 
my point of view, adolescence is a di-
fficult time when people pass through 
physical changes and many different 
emotions, but as everything in life, it 
has positive and negative aspects.

Firstly, we don’t have to worry about 
bills or putting food on the table. Teens 
can also take the course they want due 
to the more independence they have, 
but at the same time they have less res-
ponsibilities than their parents.

However, there are many drawbacks. 
During teenagehood we have too much 
pressure from school and parents to 
make good decisions and have great 
grades and, in addition to this, we have 
a heavy timetable which makes us have 
little free time.

In conclusion, teenage years can be 
very stressful and hard, but they can 
also be the time where we collect many 
important friends and memories for 
the rest of our lives.

Inês Roseta Duarte Almeida, 10ºCT3   

Adolescence is a complicated period 
for teenagers because of all the physi-
cal and psychological changes that ha-
ppen during those years.

The best part of being a teenager is 
that we can date, be with friends and 
hang out with them until a bit later 
than before. In adolescence we begin 
to feel love and affection for someone 
and this is very good because we can 
live many adventures with the person 
we like and at the same time we learn 
about what it is like to truly love some-
body. For me the best aspect of being 
a teenager is that we can go to more 
music festivals in summer. Music is un-
doubtedly people’s best partner in ado-
lescence because there is always a song 
that describes each teenager’s state of 
mind.

But with adolescence comes more pres-
sure from parents and teachers and 
also the worries about what career to 
choose in the future. Nowadays teena-
gers are forced to choose their careers 
very early in life; so, many times they 
choose the wrong career and then they 
cannot go back. Another negative as-
pect of being a teen is the responsibi-
lity that comes with adolescence. When 
we come to a certain period in our lives 
we feel much more responsible about 
getting good grades, being good citi-
zens and not committing any crime. 
Obviously, when we see that everyone 
expects us to be more responsible, we 
do everything to please our friends and 
parents and this can lead to unhappi-
ness and in more extreme cases to de-
pression.

In conclusion, I think that adolescence 
is a time of discovery, when we come to 
see the world with different eyes, when 
we begin to feel different feelings and 
when we do our best to reach our goals 
for the future. 

Ana Rita Silva, 10º CT3

Adolescence is a really important sta-
ge of our life, it´s the time between 
childhood and adulthood and it´s the 
moment when you experience lots of 
different situations and feelings.       

Being a teenager is really exciting, firs-
tly because apart from school work 
you never know what you are doing to-
morrow, we´re finally growing up and 
there are more chances to get out and 
meet new people and make new frien-
ds. Going to parties boosts your po-
pularity but for me, popularity is not 
important, I only party because of my 
friends and the good vibes.

Secondly, we don´t have our parents 
always nagging on us and telling us to 
do certain things.

However, there are also lots of bad 
things about adolescence. There is a 
lot more responsibility to take, lots of 
choices to make and peer pressure whi-
ch may influence you as an indepen-
dent individual.

In my opinion, you can go over it more 
easily if you organize your time, set tar-
gets and try hard to meet them and do 
not let others influence your future.

Cristina Primo, 10º CTAV

Being a Teenager

Being an Adolescent

ADOLESCENCE
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A vinda da escritora Maria da Conceição Vicente à biblioteca da escola João Fran-
co, do AEF, deu-nos a possibilidade de conhecer mais algumas obras de leitura 
que nos permitiram aprender, rir e cantar. 

Os meninos da escola dedicaram-se a umas obras de leitura e desenho e os meni-
nos do jardim fizeram algumas experiências com quadras a partir das poesias do 
livro Rimar e Cantarolar e de ideias identificadas nas nossas histórias favoritas, 
que estão ligadas ao nosso projeto “HISTÓRIAS SUCULENTAS”.

Depois de ouvirmos a escritora falar dos seus livros fomos conversar com ela 
e oferecemos-lhe as quadras que reinventámos, depois de as dizermos em voz 
alta. (com base na música “Indo eu a caminho de Viseu”)

A propósito da vinda da escritora Maria da Conceição Vicente, ao nosso Agrupa-
mento, no dia 23 e 24 de Janeiro, a turma do 5º C, na aula de Português, leu as 
suas obras e a partir delas elaborou as seguintes quadras com o título de cada 
um dos seus livros:

No passado mês de janeiro, a escritora Maria da Conceição Vicente, 
representada pela editora Trinta por uma Linha, visitou o nosso agru-
pamento, mais propriamente a biblioteca nº 2, da escola João Franco. 
Todos os alunos do pré-escolar, do 1º ciclo e do 5º ano assistiram à 
sua palestra e apresentaram os seus magníficos trabalhos, revelando 
que todos tinham lido, pelo menos uma das obras da escritora. Esta 
explicou como começou a escrever histórias tradicionais e canções po-
pulares com letras diferentes. Acrescentou como começou a escrever 
histórias a partir de acontecimentos reais ocorridos na sua vida, nome-
adamente quando era professora. Foram dois dias e tanto!

“O RAPAZ QUE QUERIA AGARRAR O SOL”

Pois o sol dá luz, alegria e aquece 
Ele quere-o juntinho a si
E mesmo à noite ele não o esquece.

“Histórias baralhadas e contadas
OS CONTOS JÁ NÃO SÃO DE REIS”
Dos réis, dos escudos até ao euro
Tudo muda, até as leis.

“Morre-se quando se para de sonhar”
Dizem os avós ao neto, para ele aprender
Há prioridades a tomar
“DO QUERER AO TER HÁ MUITA CONTA 

A FAZER!”

“HISTÓRIA DA FORMIGA E DA CIGARRA 
QUE NÃO FOI NA CANTIGA”
Esta história está ao contrário
A cigarra não se esqueceu da barriga.

“O MOLEIRO E AS TRÊS ÁRVORES”
Com um gato pelo meio
Esticado na roda do moinho
De arranhões ficou cheio!

Na escola brincamos com
“POEMAS DE CRESCER”
Contas, reis e animais
Que divertido é aprender!

JARDIM DE INFÂNCIA e ESCOLA DE PÊRO VISEU
com a escritora MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE

INDO EU, INDO EU
COM OS SETE CABRITINHOS
VIMOS O COELHO DE PÁSCOA 
A COMER OS OVINHOS

(AFONSO)
INDO EU, INDO EU
A APANHAR AS BOLOTAS
ENCONTREI NO CAMINHO
O ESPERTO GATO DAS BOTAS

(DUARTE)
INDO EU, INDO EU
A BRINCAR NO JARDIM
ENCONTREI OS 3 URSINHOS 
A COMEREM UM PUDIM

(EMANUEL)
INDO EU, INDO EU
A CAMINHO DA FLORESTA
ENCONTREI OS TRÊS PORQUINHOS
A FAZEREM UMA FESTA

(GUSTAVO)
INDO EU, INDO EU
A CAMINHO DE CASA
ENCONTREI UMA RAPOSA
COM A GALINHA PELA ASA

(HERNÂNI)
INDO EU, INDO EU
PELA ESTRADA DO FUNDÃO
ENCONTREI TRÊS REIS MAGOS
EM CIMA DE UM AVIÃO

(ÍRIS)

INDO EU, INDO EU
PARA CASA DA AVÓ
ESTAVA O LOBO A ESPREITAR
À ESPERA DO PÃO DE LÓ

(LARA)
INDO EU, INDO EU
AO MERCADO DO FUNDÃO
COMPREI LÁ UMA VACA
DO JOÃO PÉ DE FEIJÃO

(MARTIM)
INDO EU, INDO EU
À TORRE DE RAPUNZEL
SUBI PELA SUA TRANÇA
E JOGÁMOS AO ANEL

(MATILDE)
INDO EU, INDO EU
A CASA DO PAI NATAL
VI O CAPUCHINHO VERMELHO
A PINTAR UM POSTAL

(TELMA)
INDO EU, INDO EU
A DESVENDAR UM MISTÉRIO
ENCONTREI A BRUXA MIMI
COM O SEU GATO ROGÉRIO

(TOMÁS)
INDO EU, INDO EU
A CAMINHO DO CARVALHAL
VI TRÊS PORQUINHOS A FUGIR

PARA O LOBO NÃO LHES FAZER MAL    
(WILSON)

OS MENINOS: DUARTE, EMANUEL, GUSTAVO, HERNÂNI, ÍRIS, LARA, MARTIM, MA-

TILDE, TELMA, TOMÁS, WILSON E COLABORADORES DO JI DE PÊRO VISEU

“O LAVRADOR E O LOBO”
Animal já muito velho
Desceu à quinta do lavrador
E deixou fugir o coelho.

“Era uma vez uma ponte…”  e
“O DIABO DO ALFUSQUEIRO”
O rapaz vendeu a alma ao diabo
Porque não tinha dinheiro!

“A BICHA MOIRA”
Caiu de amores por um cristão
Transformou-se em serpente
Quebrou-se o feitiço, no dia de S. João!

Há histórias assim
E histórias assim, assim
“HISTÓRIAS ASSIM E A SÉRIO”
As que me interessam a mim!

“RIMAR E CANTAROLAR”
Músicas de encantar
Cantadas na nossa infância
Ainda nos fazem sonhar!

5ºC

Os alunos e as pro-
fessoras do JI e da EB 
da Capinha mostram 

os seus trabalhos à 
escritora Maria da 

Conceição Vicente.
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Festa de Natal da Comunidade Escolar de Pêro Viseu

O salão da Junta de Freguesia de Pêro Viseu encheu-se novamente para receber a 
já Tradicional Festa de Natal da Comunidade escolar local. Alunos, professores, 
auxiliares, membros da Junta de Freguesia, o Sr. Diretor do Agrupamento, pais e 
familiares reuniram-se para partilhar momentos inesquecíveis que ficarão guar-
dados nas nossas memórias.

Para embelezar o salão, fizemos arranjos com velas coloridas feitas por nós, 
pintámos desenhos e colocámos luzes e fitas. Ficou muito bonito.

Vamos cantar as Janeiras!

A Tradição do Bolo Rei

Os alunos da EB e JI de Pêro Viseu construíram as suas coroas de reis e rainhas, 
ensaiaram as quadras e foram pelas ruas desejar um bom ano novo a todos os 
habitantes da freguesia e suas instituições. Aqui fica o refrão das nossas janei-
ras:

Vamos cantar as janeiras

Vamos cantar as janeiras

Por esta escola dentro vamos

Tentar não fazer asneiras.

Melhor do que falar é sem dúvida alguma fazer. Foi assim que os alunos da EB e 
JI de Pêro Viseu aprenderam a fazer o Bolo Rei.

Partindo do texto instrucional “Receita do Bolo Rei” e desenvolvendo diversas 
competências, como utilizar a balança para sabermos a massa dos ingredientes 
a utilizar, etc., fizemos saborosos bolos rei que nunca mais iremos esquecer.

Aqui aprendemos que os produtos não vêm do hipermercado, mas sim da jun-
ção de ingredientes e seguindo uma determinada receita, conseguimos obter 
produtos de qualidade.

Agora é só saborear! São servidos?

Os alunos abrilhantaram a festa através da realização do teatro “Fábrica de Brin-
quedos do Pai Natal – TOP”, com belas canções e poemas desta bela quadra 
natalícia. Seguiu-se um belo lanche partilhado que proporcionou um excelente 
convívio entre todos.

No final, os premiados foram os alunos, pois o Pai Natal não se esqueceu de nin-
guém e entregou presentes a todos!

Obrigado a todos os que participaram nesta festa e encheram os nossos corações 
de amizade, fraternidade, paz e amor!
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Festa de Natal

No dia 15 de dezem-
bro, os alunos da EB 
do Salgueiro realiza-
ram a sua festa de Na-
tal no Centro Social 
dos Três Povos, junta-
mente com as crianças 
do Jardim de Infância 
e idosos. 

Foi uma festa onde 
houve partilha de saberes e tradições. Também tiveram a alegria de receber o Pai 
Natal que presenteou todas as crianças.

No final houve um convívio entre todos, à volta de uma mesa recheada de iguarias.

Cá estamos nós, mais um ano passa-
do, os alunos do JI e EB da Capinha 
prontos, com roupas quentes e coração 
cheio de alegria para comemorar o Dia 
de Reis.

Começamos o dia por colocar no for-
no dois bolos rainha, que a Cristina, a 
nossa auxiliar, tinha misturado e amas-
sado com todos os ingredientes para 
confecionar aqueles bolos.

Mais tarde, cada um com o seu instru-
mento musical, fomos cantar as Janei-
ras pelas ruas da nossa aldeia, espalhar 
alegria pela população e manter a tra-
dição.

Batemos a muitas portas, passamos 

No Dia de Reis cantamos as Janeiras

pelo comércio local, pelo Posto Médico, 
Junta de Freguesia, Centro de Dia e Lar.

 Encontramos uma casa que tinha na 
parede, uma placa com o apelido Reis, 
como achamos piada, tiramos uma fo-
tografia de grupo, era a casa dos Reis e 
nós eramos os Magos.

Fomos recebidos com carinho, doces e 
algum dinheirinho, este que é para jun-
tar para a viagem de fim de ano. 

Já vínhamos um pouco cansados quan-
do regressamos à escola, mas felizes.

      Para o próximo ano, esperamos re-
gressar!

Os alunos do JI e EB de Capinha

Para comemorarem “O Dia de Reis”, os 
alunos da EB do Salgueiro fizeram uma 
recolha de janeiras tradicionais da lo-
calidade, das quais foram selecionadas 
algumas. No dia 6 de Janeiro percorre-
ram as ruas do Salgueiro entoando as 
janeiras, ao som das pandeiretas e dos 
ferrinhos e desejando Bom Ano a toda 
a gente. A população acolheu-os mui-
to bem e ofereceu muitas guloseimas, 
para adoçarem ainda mais esse dia.

Dia de Reis

As janeiras

Ainda agora aqui cheguei
Já pus o pé na escada.
Logo o meu coração disse.
Aqui mora gente honrada.

Deus lhe dê cá boa noite
Noite de muita alegria.
Que lhes manda Deus do céu
Filho da Virgem Maria.

Levante-se lá senhora
Desse banquinho de prata.
Venha nos dar as janeiras 
Que está um frio que mata.

Estas casas, não são casas.                          
Estas casas são casinhas.

Tantos anos vivam nelas.
Como têm de pedrinhas.

Levante-se lá senhora
Desse banquinho de cortiça.
Venha nos dar as janeiras
A morcela ou chouriça.

Levante-se lá senhora
Abra lá sua sacola.
Venha dar as janeiras
Aos meninos desta escola.

Refrão
Boas festas, 
boas Festas, vimos dar
aos senhores desta casa
que nos vêm convidar.

NATAL ECOLÓGICO 2016 – VIII Concurso de Ideias

Corações em Silêncio, Nicholas 
Sparks

Na minha opinião, o livro relata uma 
história emocionante, cativante e forte 
na maneira como nos agarra à sua lei-
tura. 

Fala de uma paixão que surgiu entre 
duas pessoas tão diferentes, ambas 
com os seu passado e os seus proble-
mas que podem unir-se, apoiar-se e 
amar-se, ultrapassando juntos os pro-
blemas, nomeadamente Denise, que 
dedicava a vida ao seu filho Kyle e à 
sua recuperação, deixando de lado a 
vida amorosa em prol do bem estar do 
filho. Já Taylor, dedicado e disponível 
a ajudar os outros, tinha os problemas 
do passado, como a culpa pela morte 
do pai, que nunca o deixaram abrir o 
coração para um verdadeiro amor. Só 
após o inesperado encontro, ambos 
descobrem que mesmo apesar de todas 
a contrariedades da vida é sempre pos-
sível amar.

À semelhança de outros livros do au-
tor, este também apresenta uma lin-
guagem simples e acessível. No entan-
to, apesar da complexidade psicológica 
das personagens, nós apegamo-nos a 
elas e criamos uma relação de empatia 
e entendimento,

Acima de tudo, esta história transmi-
te-nos uma lição de moral : a de não 
desistirmos  e tentarmos sempre ul-
trapassar as adversidades e obstáculos 
com o poder do amor. 

Espero que vos tenha cativado para a 
leitura deste belo romance.

Margarida Barata, 7ºA

A minha apresentação

O livro O Recruta é sobre um rapaz cha-
mado James, que era gozado na escola.

Um certo dia, quando James chegou a 
casa, o padrasto, de quem ele não gos-
tava, e a sua mãe estavam alcoolizados. 
O rapaz foi para o quarto e passado 
algum tempo, foi procurar a mãe, que 
estava a dormir. Mas o tempo passava 
e ela não acordava. James estranhou, 
abanou-a, gritou o seu nome e nada. 
Depois encostou a cara à dela e não 
sentiu a respiração e imediatamente 
chamou o 112. Apareceram os bombei-
ros e o padrasto, determinou-se, então, 
que a mãe estava morta. 

O padrasto ficou com a sua filha, e irmã 
de James, mas entregou o jovem num 
orfanato. Lá, ele fez muitos amigos e 
alguns inimigos. O seu companheiro 
de quarto tornou-se um bom amigo, 
que se apercebeu que James era muito 
bom a matemática. Depois de uns dias 
normais, James acordou num sítio que 
nunca tinha visto e deparou-se com um 
homem - o Mac. Ele explicou-lhe tudo e 
aí James entendeu que a sua vida tinha 
mudado e aceitou ficar. Após uma se-
mana, James começou a recruta.

Se quiserem saber o resto desta extra-
ordinária história, têm de ler o livro. 

João Pinto, 7ºA

LIVROS

O Agrupamento de escolas do Fundão, 
mais uma vez participou neste concur-
so das árvores de Natal, promovido 
pelo nosso município.

Este evento teve como objetivos:

- Sensibilizar a comunidade escolar 
para a importância de envolver os ci-
dadãos em geral para a preservação 
ambiental;

- Fomentar a tradição de Natal, man-
tendo o espírito da época e embele-
zando a cidade para as festividades;

- Incentivar a criatividade da comuni-
dade escolar.

A construção da árvore tinha como 
base o uso de materiais reutilizados, 
reciclados e resistentes às condições 

atmosféricas. 

O desafio foi proposto pela professo-
ra de Geografia das turmas 7ºC e 8ºC e 
professora de OFA/EV, Lúcia Lã. A ár-
vore foi construída por embalagens de 
iogurtes líquidos e sacos de plástico. A 
árvore foi designada por “Estrelícia de 
Natal”. Todas as árvores de Natal, “eco-
lógicas” a concurso, ficaram expostas 
no jardim da Câmara Municipal até 6 
de janeiro, contribuindo com um dos 
símbolos da época natalícia no embele-
zamento da cidade.

Às turmas do 7º C/8ºC e professora Lú-
cia Lã um muito obrigado pela colabo-
ração nesta atividade do Agrupamento 
de Escolas do Fundão.

Isabel Ferreira
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No dia 13 de dezembro, os alunos da Escola Básica do Salgueiro participaram 
na atividade da Rede Educativa, subordinada ao tema, “Rota dos Lanifícios e do 
Marquês de Pombal”. 

Começaram por visitar a Câmara Municipal do Fundão que foi em tempos a Real 
Fábrica – Escola de Lanifícios. À saída, os alunos puderam divertir-se nas atra-
ções natalícias existentes no Largo do Município.

De seguida, a viagem continuou rumo à cidade da Covilhã, para visitarem o Mu-
seu dos Lanifícios. 

O Museu dos Lanifícios funciona na Universidade da Beira Interior e foi criado 
com a finalidade de preservar as tinturarias da Real Fábrica de Panos, fundada 
pelo Marquês de Pombal em 1764. No local, os alunos puderam ver e contactar 
com diverso património da indústria têxtil. 

Finalizada esta atividade e com o aproximar da hora de almoço, todos comeram 
o seu farnel, no bar da UBI e seguidamente deslocaram-se ao Serra Shopping 
para saborearem um delicioso gelado, oferecido pela Junta de Freguesia dos Três 
Povos.

Já com o espírito e o corpo recompostos, chegou a hora de participar na oficina 
“Da ovelhinha ao casaquinho”. Os alunos assistiram à apresentação da história 
“Ovelhinha dá-me lã” e à explicação do processo artesanal da transformação da 
lã em tecido. Para finalizar, realizaram um trabalho de colagem com fibras natu-
rais de origem animal.

É uma visita que se recomenda pelo seu caráter histórico e educativo.

Rota dos Lanifícios e do Marquês de Pombal

No dia 16 de janeiro de 2017, os meninos do JI e EB de Capinha, JI de Enxames e 
EB de Fatela, foram fazer uma visita de estudo que se chamava: “ Rota dos Lani-
fícios e do Marquês de Pombal”. 

De manhã foram à Twintex que é uma fábrica que faz roupas para o sexo femi-
nino.

Uma senhora que se chamava Giovana, explicou o que é que as máquinas faziam. 
No armazém havia muitos rolos de tecido e outros com fios, tudo estava muito 
bem organizado. Uma máquina media quantas peças de roupa se podiam fazer 
com o mesmo tecido. Depois umas senhoras desenhavam as mangas, gola, parte 
da frente, etc. E uma máquina que cortava os tecidos, as mangas e as golas. 

Na outra parte da fábrica havia muitas máquinas de coser, umas cosiam as golas, 
outras as mangas, e outras abriam os buracos onde encaixavam os botões.

Depois, os casacos ficavam quase terminados, de seguida uma máquina passava 
a ferro para abrir as costuras, cosiam – se os botões e voltavam novamente a 
passar para ficarem todos direitinhos, prontos para vestir.

A fábrica Twintex usa a energia solar para fazer funcionar as máquinas, que é 
muito saudável para o ambiente e para o nosso planeta.

Depois foram ao Jardim da Câmara Municipal almoçar e brincar, de seguida en-
traram na Câmara onde ouviram uma história e alguns aprenderam que antes 
a Câmara era uma fábrica de roupa. Foram ao Parque Verde onde brincaram e 
depois voltaram para a Escola felizes da vida.

Visita Educativa
“Rota dos Lanifícios e do Marquês de Pombal”

Os alunos do JI e da EB de Fatela, foram ao olival da Dona Eugénia, ver e partici-
par na colheita da azeitona.

Foi muito divertido, porque os senhores ensinaram-nos como devíamos colher a 
azeitona com uma vara, de modo a provocar a sua queda, e até nos ajudaram a 
subir às escadas para ripar os bagos. Também nos ensinaram que se utiliza para 
colher mais depressa as azeitonas, e com menos esforço, um pequeno gadanho.

Ainda aprendemos que depois de limpa, vai para o lagar ou para consumo e nes-
te caso tem que ser metida em potes com água para as “curtir” e ficarem boas 
para comer.

Depois de uma caminhada, chegámos à escola onde fizemos pãezinhos com 
azeitonas que ficaram deliciosos.

Os alunos do JI e EB

A COLHEITA DA AZEITONA NA FATELA

Sabendo que a “ MEDITAÇÃO” oferece às crianças inúmeros benefícios, não só 
a nível de saúde como também a nível comportamental e social: aumentando a 
autoestima e a concentração, desenvolvendo a inteligência emocional, fomentan-
do a disciplina e a paz interior, aumentando a autoconfiança e o autocontrolo, 
transmitindo tranquilidade e equilíbrio.

A escola de Valverde aproveitando os conhecimentos e vontade da Professora 
Filomena Calcinha, decidiu proporcionar aos seus alunos um pouco desta práti-
ca. Diariamente, antes do início das atividades letivas, num ambiente preparado 
para o efeito ( som, cheiro e luz), os alunos são levados em experiências de rela-
xamento e meditação.

A adesão das crianças é total e esperamos criar-lhes um impacto positivo nas 
suas vidas.

MEDITAÇÃO - Projeto Inovador na Eb de Valverde
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A série de jogos The Sims fez no pas-
sado dia 31 de janeiro, 17 anos de exis-
tência. Desde 2000, até ao momento 
que a EA Games aposta continuamente 
nesta série de videojogos que cada vez 
tem mais jogadores pelo mundo fora.

The Sims é uma série de jogos de simu-
lação de vida real criado pela produtora 
de jogos Will Wright e produzida pela 
Maxis. O primeiro jogo da série, The 
Sims, foi lançado em 4 de fevereiro de 
2000. Este jogo é marcado por nunca 
ter fim. Apenas tem início ao desenhar 
uma personagem e desenvolver uma 
família criando assim uma geração. Os 
grandes jogadores conseguem ainda 
criar extensas árvores genealógicas e 
enriquecer a família de tal ordem, que 
chegam a ter acesso, a praticamente to-
dos os objetos que o jogo oferece. 

Recuando até ao início do século XXI a 
EA lança pela primeira vez os The Sims 

THE SIMS

com vários Pack de expansão. Podia-se 
ficar por aí, mas este jogo teve tanta 
adesão que a MAXIS só parou no atual 
THE SIMS 4. Os anos passaram e o nível 
de detalhe foi aumentando e por este 
andar a MAXIS só vai parar, quando o 
jogo estiver perfeito, quer ao nível grá-
fico, quer ao nível realístico.

É com enorme orgulho que digo que 
este foi o primeiro jogo que joguei em 
toda a minha vida e que marcou a mi-
nha entrada no mundo dos videojogos 
com 5 anos… É verdade! Se uma crian-
ça de 5 anos o consegue jogar, qual-
quer um o pode fazer e está ao alcance 
de todos!

 Recomendo este jogo a todos os lei-
tores, porque 17 anos de existência no 
mercado não é para qualquer um…

João Silveira 11ºCT1 

No dia 27 de novembro, os alunos do Curso Profissional de Técnico de Produção 
Agrária visitaram o lagar da Cooperativa Agrícola dos Olivicultores do Fundão. A 
visita foi orientada pelo Sr. Engº. Miguel Fiadeiro que informou que atualmente 
a Cooperativa conta com mais de 2.500 associados que produzem em média 
2.000.000 Kg de azeitona por ano. Como estávamos já em plena campanha, hou-
ve oportunidade de observar de forma sequencial os processos de receção de 
azeitona e subsequente, análise laboratorial, seleção, limpeza, lavagem e pesa-
gem. Para o efeito foram este ano instalados novos equipamentos que permitem 
que a receção seja mais rápida e eficaz. A maior parte da azeitona que chega ao 
lagar é da cultivar “galega” e, em menor grau, a cultivar “cordovil”. A primeira 
caracteriza-se por produzir azeites de grande estabilidade e com procura cres-
cente pois ajuda a “compor” azeites produzidos a partir de variedades mais 
utilizadas em sistemas superintensivos, que têm menor estabilidade. O facto de 
se fazerem análises a todas as entregas permite separar o azeite por grau de qua-
lidade, nomeadamente no que respeita à acidez, pois a azeitona é encaminhada 
para tegões distintos. Tem também a vantagem de responsabilizar os oliviculto-
res pela qualidade da azeitona que entregam.

A visita seguiu posteriormente para a zona menos acessível ao público, em que 
se faz a trituração, extração de azeite, decantação, engarrafamento e embala-
mento. São fases que têm sofrido também transformações, ao longo do tempo, 

a fim de obter azeites de melhor qualidade e sem sabores ou aromas que depre-
ciam a qualidade do azeite. A este respeito há ainda alguma discussão pois as 
pessoas mais antigas tinham-se habituado a sabores acessórios como o sabor a 
tulha ou a ranço que atualmente são considerados defeitos do azeite, enquanto 
têm dificuldade em aceitar algum sabor picante característico de azeites jovens 
e de boa qualidade. Naturalmente, a produção tem que se adaptar às exigências 
do mercado, produzindo azeite de alta qualidade. A este respeito, a Cooperativa 
de Olivicultores do Fundão criou a sua própria marca – fiodore – a qual se des-
tina a melhorar a capacidade de marketing, permitindo uma maior valorização 
do excelente azeite produzido na região. Estes azeites caracterizam-se pela sua 
baixa acidez, ou seja, por serem suaves ao paladar, e pela sua estabilidade por 
um período superior a um ano.

Finalmente, foram ainda apreciados aspetos como a separação de subprodutos 
do processo, como a borra ou o caroço, os quais são aproveitados por empresas 
especializadas. Alguma informação sobre o lagar e os seus produtos pode ser 
obtida em http://www.olivicultoresdofundao.org/ . Resta-nos agradecer a sim-
patia e eficiência da Direção da Cooperativa que permitiu a nossa visita e apren-
dizagem.

Curso PAV 15

PAV15 visitou o lagar

Visita ao lagar: alguma ansiedade antes de uma 
nova oportunidade formativa  in loco…

O Engº Miguel Fiadeiro começa a explicar o 
processo de análise da azeitona.

Zona de trituração da azeitona Equipamentos na zona de centrifugação e purificação.
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A DESCOBERTA DO “EU” ATRAVÉS DA ESCRITA

TEXTO 1

Nasci na Covilhã, mas vivo desde sem-
pre nos Três Povos, uma pequena al-
deia do concelho do Fundão.

Com esta idade, 17 anos e meio, é di-
fícil definir-me e escrever sobre quem 
sou eu. Ainda não exerci nenhum cargo 
para melhorar a sociedade atual, nunca 
trabalhei, nem escrevi um livro. Te-
nho apenas uma imensa in-
certeza acerca do meu futuro 
e do papel que virei a exercer 
na sociedade. Sou apaixo-
nada pelas artes, apesar de 
estudar ciências, pela beleza 
das coisas, pela sua simpli-
cidade e capacidade que as 
mesmas têm de me seduzir. 
A fotografia sempre teve um 
papel importantíssimo na 
minha vida, porque é através desta que 
posso conhecer outros lugares distan-
tes ou até mesmo o meu passado. Esta 
é a minha grande paixão e sem dúvida 
é algo que sempre respeitarei indepen-
dentemente da minha situação profis-
sional no futuro, que com certeza nada 
terá a ver com esta arte. Acho que deve 
haver esta separação na minha vida, tal 
como num relacionamento. A ciência 
na minha vida existe e sempre deixei 
que existisse porque é através desta 
que o meu lado mais humano é desper-
tado, assim como a minha enorme von-
tade de ajudar os outros, consequen-
temente. Sempre apreciei as pequenas 
coisas e isso devo-o aos meus pais que 
sempre me ensinaram que não precisa-
mos de muito para sermos felizes, para 
isso, bastam-nos as pessoas de quem 
gostamos, e claro, que gostam de nós. 

Em suma, sou uma jovem que busca al-
gumas certezas, aprendizagens e a fe-
licidade enquanto habitante da Terra.    

TEXTO 2

Nasci a 10 de outubro de 1999.

Considero-me uma pessoa bastante cal-
ma, e com toda a gente tenho aprendi-
do muito ao longo destes anos de vida, 
desde que entrei no infantário até este 
momento. Se há coisa que me apercebo 
cada vez mais é que tenho um grande 
ponto fraco, as mulheres, sem dúvida, 
que são umas chatas do pior mas não 
consigo viver sem elas e as desilusões 
amorosas já foram bastantes.

O meu sonho era ser futebolista profis-
sional, mas isso parece que está cada 
vez mais longe, porque um dos maio-
res erros da minha vida foi ter rejeitado 
uma proposta para jogar no Sporting, 
quando tinha 12 anos, tudo porque na 
altura não tinha grande maturidade. 
Achava que a posição de guarda-redes 
não era muito conceituada, no entan-
to, já que não devo conseguir ser fute-
bolista, queria num futuro próximo ir 
para a universidade tirar um curso de 
desporto. A minha decisão pode pare-
cer parva, dado que estou no curso de 
ciências e tecnologias, mas pelo menos 
por agora é o que sinto que tenho de 

fazer, embora não esteja 100% convic-
to.

Em suma, gostaria muito de concreti-
zar os meus sonhos, porque estes são 
importantes para a vida, são eles que 
me dão alento.

TEXTO 3

“Quem sou eu?”. Esta é uma per-
gunta extremamente complicada de 
responder uma vez que ainda me en-
contro a tentar descobrir quem sou de 
verdade. Mas por mais que pense não 
encontro uma resposta concreta.

Começando, sou uma rapariga cauca-
siana de 17 anos, com pouco menos 
de um metro e sessenta e com o cabelo 
castanho. E apesar de estas serem as 
únicas coisas sobre as quais tenho a 
certeza, nenhuma delas me define. Mas, 
muitas outras informações me foram 
dadas como verdadeiras pelas pessoas 
que me rodeiam. Segundo os meus pais 
sou orgulhosa e teimosa. Segundo os 
meus amigos sou sorridente apesar 
do mau feitio.  Como toda a gente 
vai ter uma opinião diferente da-
quilo que sou, aquilo que me 
devia importar era a minha 
opinião.

Portanto, na minha 
perpetiva, eu sou 
apenas mais uma 
rapariga insegu-
ra e que tenta 
planear a vida 
toda, apesar 
de saber que 
metade dos 
seus planos 
não vão ser 
concretiza-
dos. Assim, 
neste mo-
mento, sou uma pessoa cujo objetivo 
é entrar na universidade que quer e no 
curso que pensa ser o mais acertado 
(“pensa”, porque só vou saber se foi a 
escolha correta depois de lá estar). De-
pois disso, 
o objetivo 
é conseguir 
acabar o 
curso para 
entrar no 
mercado de 
trabalho e 
ter a vida 
que neste 
m o m e n t o 
sonho. 

Concluindo, na realidade, eu não sei 
quem sou, mas talvez seja o conjunto 
de todas as minhas ambições e objeti-

vos. E talvez tudo venha a mudar no 
futuro e quem eu sou mude também.

TEXTO 4

Sou uma jovem como muitas outras 
da minha idade, com alguns objetivos 

e bastantes dúvidas sobre di-
versos aspetos da 

minha vida, 
razão 

p e l a 
q u a l 
penso e 
me ques-
tiono mui-
to, mas não 
demasiado, 
sobre os 
assuntos 
que me 
inquie-
tam. 

Pen-
so que 

tive uma 
infância e 

ado lescênc ia 
bastante felizes, 

com um bom supor-
te familiar e com uns 

pais incríveis que sempre 
fizeram o que puderam 

para me ajudar a alcançar 
os meus objetivos, que soube-
ram dizer “não” nos momen-
tos certos, que me passaram 
os valores certos e que me en-
sinaram o que é realmente im-
portante. Além disso, também 
me orgulho em dizer que tive 
e tenho grandes amigos, com 
os quais passei e espero passar 
alguns dos momentos mais feli-

zes da minha vida, mas também mais 
trágicos, porque a amizade é mesmo 
assim, tudo faz parte!

Porém, neste momento, encontro-me 
numa das fases mais importantes e 

decisivas da minha vida e nun-
ca estive tão confusa e perdida 
quanto ao que devo fazer para 
ser feliz no futuro. De facto, 
sempre fui muito decidida e de-
terminada quanto ao que queria 
e achava, mas, agora que tenho 
que escolher qual o curso que 
vou seguir no ensino superior, 
não sei o que fazer. Apenas sei 
que, embora adore ler e perder-
-me nas histórias das persona-

gens, a minha paixão sempre foram as 
ciências, razão pela qual frequento o 
curso de ciências e tecnologias. Sempre 

12º CT3 - Quem sou eu?

me fascinou a ideia de perceber como 
é que tudo funciona e como o conheci-
mento pode ser muito útil para o dia 
a dia das pessoas ou até mesmo para 
salvar a vida das mesmas!

Em suma, penso que sou uma adoles-
cente normal em busca de certezas e 
do caminho para a felicidade. Além 
disso, acredito que ainda tenho muitas 
coisas, boas e menos boas, para apren-
der e vivenciar na vida, contudo, espe-
ro que as boas sejam em maior quan-
tidade!

TEXTO 5   

Afinal quem sou eu? Digamos 
que sou uma grande mistura 
de sentimentos, vivências, 
emoções, erros e decisões.

Eu sou nada mais, nada me-
nos do que o produto de 
todas essas experiências, 
dessas desilusões, decisões 
e emoções. Sou essa pessoa 
que pensa demasiado enquan-

to anda na rua e que, logo que 
olha para algo, começa automa-

ticamente a pensar, mesmo que 
seja em algo parvo ou demasiado 

fútil. 

Sou a pessoa que se mostra sempre o 
mais sincera e honesta possível com 
as que lhes são mais próximas, porque 
apenas quer o melhor para elas. Sou 
essa pessoa que gosta de tomar café 
sozinha e ouvir e ver o que acontece 
à sua volta, mas que ao mesmo tempo 
gosta de uma boa companhia para sair 
à noite e se divertir. Sou pessoa que 
gosta imenso de viajar, conhecer sítios 
novos e novos ares. Sou simples e sem 
filtros, que gosto de sentir a maresia 
a bater na cara e que gosto de vez em 
quando arriscar e fazer algo diferente 
só para marcar a diferença. 

Sou aquela pessoa que algumas vezes é 
preguiçosa e que gosta de um dia bem 
passado em casa. Sou aquela pessoa 
que gosta de uma boa conversa sobre 
qualquer assunto, seja ele atual ou me-
nos recente, ou que apenas gosta de 
saber que fez alguém sorrir nem que 
fosse uma única vez ou que ajudou al-
guém que estava mesmo a precisar na-
quele momento. Ainda assim, sou uma 
pessoa triste devido às circunstâncias 
da vida, mas foi com ela que aprendi 
muitas coisas das quais me orgulho. 
Uma delas é que a positividade é o 
nosso melhor aliado. E se me pergun-
tassem o que eu mudaria se pudesse 
voltar atrás, responderia nada, pois 
não podemos mudar o nosso passado, 
pois é ele que nos constrói e que nos 
reconstrói, quando necessário, ao lon-
go da nossa vida.

Pouco ou nada mais poderia dizer que 
me possa realmente definir, pois as 
palavras para isso são ínfimas. E, esta, 
sou eu numa versão bastante breve.
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O próximo Olho Vivo sairá 
na terceira semana de mar-
ço de 2017.
Enviem os vossos textos e 
imagens até ao dia 7/mar-
ço/2017.

Agradecemos que enviem 
as imagens - fotografias, 
gráficos, desenhos, logó-
tipos, etc. - em ficheiros 
separados.
O endereço eletrónico de 
serviço é:
olhovivo@esfundao.pt.

SECÇÃO DESPORTIVA

ATIVIDADE DESPORTO ESCOLAR

Está a chegar o Corta Mato DIS-
TRITAL. É já no dia 31 de janeiro…

No parque da cidade de Castelo Branco, 
irá decorrer a prova de CORTA MATO 
- FINAL DISTRITAL, nos diversos esca-
lões. 

(Em caso de impossibilidade de parti-
cipação, deverá contactar o Coordena-
dor Desporto Escolar - Profº Miranda, o 
mais breve possível).

Basquetebol 3x3 Fase escolar

Com cerca de 145 alunos envolvidos 
(do 5ºano ao 12º ano) no final do 1º 
período, decorreu a atividade dinami-
zada pelo grupo de Educação Física 
na vertente de Basquetebol3x3 com o 
objetivo do apuramento e participação 
das equipas vencedoras por escalão e 
género nos Campeonatos distritais da 
modalidade. 

Obrigado pela vossa participação, em-
penho e atitude de todos os alunos en-
volvidos, porém só pode haver um ven-
cedor. O desporto é assim…

O vencedor no escalão de Júnior os 
BGMC (EAC14/APS14), nos Juvenis 
masculinos os SEM NOME (12º/10ºCT) 
e, nas Juvenis femininos as XMLI 
(11ºct2); nos Iniciados masculinos os 
UNIDOS (9ºC) e, nas Iniciadas femini-

nos as LT (8ºC); por fim nos Infantis B 
masculinos os TITÃS (7ºE) e, nas Infan-
tis B femininos as GOMAS (7ºB).

Merecem um destaque os alunos par-
ticipantes no escalão de INFANTIS A 
(Masculinos e Femininos) nesta ativida-
de. Foram todos vencedores contudo 
as NOVATAS (5ºC) e os 5ºF, estiveram 
um “degrau acima” arrecadando os 1ºs 
Lugares de CAMPEÕES.  

PARABENS!

Competição escolar… 

O núcleo de Badmínton já realizou a 1ª 
concentração assim como o núcleo de 
Futsal Masculino.

No Basquetebol, um jogo emotivo que 
foi resolvido em prolongamento. Após 
empate a 23-23 no tempo regulamen-
tar, foi necessário a realização de um 
prolongamento para encontrar o ven-
cedor. A ESF teve duas oportunidades 
para resolver o jogo nos últimos se-
gundos, contudo a pressão e a emoção 
apoderaram-se dos jogadores e, o jogo 
“caiu” para a ESCMelo. Resultado final: 
25-27. Venham mais jogos destes!!!!...
equilibrados e emotivos...mas com ou-
tro resultado…. 

Lição a retirar: melhor controlo emo-
cional e melhor gestão dos momentos 
de jogo.

Ainda no Fundão (Piscinas Municipais), 
decorreu a 1ª concentração de Natação 
onde o Agrupamento se fez represen-
tar com cerca de 40 nadadores. Os pro-
fessores destacaram a excelente parti-
cipação e empenho de todo o grupo nas 
provas. Agradecimento especial à “cro-
nometrista” Inês Valério (11ºLH) pela 
sua colaboração e excelente desempe-
nho na atividade.

(informações mais precisas, serão publicadas na 

próxima edição e pág. da escola)

ATIVIDADES ED FÍSICA

Basquetebol 3x3 FINAL DISTRITAL – 
Já a 16 de fevereiro.

Estão a chegar os MEGAS (sprint, Kilo-
metro e Salto) …É já a 22 de fevereiro…
Está atento…

(verificar o quadro expositor junto ao 
Gabinete Ed Física e informem-se com 
Prof de Ed Física)

Saudações Desportivas

Até à próxima edição.



24 - dezembro de 2016

Vamos organizar a vigésima primeira edição dos Colóquios Juvenis de Artes!

E é com (puro) prazer que nos dirigimos a todas as escolas do país convidando-
-as a participarem neste evento anual que tem marcado o calendário escolar de 
uma forma indelével.

Tal como nas edições anteriores, teremos o (puro) prazer de assistir às apresen-
tações e às exposições dos trabalhos artísticos dos alunos participantes. Desta 
forma aprenderemos uns com os outros, trocaremos experiências pedagógicas 
e artísticas, contribuiremos para a formação dos nossos alunos proporcionando-
-lhes experiências muito enriquecedoras sob o ponto de vista do desenvolvimen-
to pessoal e artístico.

Mas os Colóquios não se resumem a expor e apresentar trabalhos: também va-
mos produzir obra artística e nas mais variadas áreas que conseguirmos.

Assim, estamos a preparar um programa que esperamos ser aliciante:

intervenções no território – land art na Serra da Gardunha;

substituição de palestras por mini residências artísticas (*) – monitorizadas ex-
clusivamente por ex-alunos da nossa escola a decorrerem ao longo de todo o dia 
de quinta-feira;

animação (muita);

boa disposição (total).

Neste momento já contamos com mais de 320 participantes!!

Vejam o programa na página --- deste jornal, ou na página do Agrupamento -  
www.esfundao.pt.


