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Editorial

Caminhos Para Uma Cidadania Plena

A participação e a colaboração da comunidade com a escola, nomeadamente dos
encarregados de educação são essenciais para analisar problemas e apresentar
soluções globais, sem deixar de ver o particular quando for necessário. Eles são
uma peça fundamental para ajudar a escola no caminho para uma cidadania
plena. Muitos pais foram alunos desta escola/agrupamento, sabem quanto lhes
foi útil e, ainda o é hoje, como referência em muitos desafios que têm de ultrapassar. Assim sendo, quero reiterar que a escola é o maior aliado das famílias e
da sociedade no desenvolvimento e formação dos jovens, a escola é um recurso
É o tema aglutinador do plano de atividades do nosso Agrupamento; proporciofundamental de mobilidade social e profissional dos nossos alunos.
nar a toda a comunidade escolar e em particular aos alunos valores fundamentais para o exercício de uma cidadania consciente não é tarefa fácil. Um Agrupa- Seguindo sempre esta lógica de pensamento, o Agrupamento de Escolas do Funmento tão diversificado como o nosso, com um leque de oferta formativa, que dão tem apresentado anualmente uma oferta formativa ampla e diversificada
vai desde a educação pré-escolar até ao 12º ano, incluindo a formação de dupla de modo a corresponder às expectativas dos jovens deste concelho, para que
nenhum ou muito poucos alunos tenham que sair do Fundão em busca do curso
certificação e formação de adultos, aumenta a complexidade desta tarefa.
que deseja. O AEF oferece, como disse, os 12 anos de escolaridade, o pré-escolar
Tem sido um desafio, como disse, que não tem sido fácil, mas afirmo que aos
e a formação de adultos. Para o próximo ano letivo, 2017/2018, os alunos popoucos têm sido ultrapassadas várias barreiras que com muito entusiasmo e
derão escolher no 10º ano, os cursos: Ciência e Tecnologia, Línguas e Humanideterminação nos têm ajudado a tornar a nossa escola um exemplo de boas
dades, Ciências Sociais e Económicas e Artes Visuais. Nos cursos profissionais
práticas em vários locais, quer nacionais, quer internacionais. Como exemplo:
poderão escolher: Eletrónica, Automação e Computadores, Gestão Programação
no dia 16 de março fomos representar a DGEstE Centro no Qualifica 2017, em
e Informática, Apoio Psicossocial, Serviços Jurídicos, Química Industrial, Auxiliar
abril receberemos alunos e professores dos 5 países europeus participantes na
de Saúde, Desenho Digital 3D e Agrícola Variante Vegetal.
última mobilidade do programa Erasmus+, “We can do it together”, em maio,
iremos representar o distrito de Castelo Branco na Assembleia da República nos No 3º ciclo prevê-se a abertura de um curso de educação e formação (CEF) de 1
concursos Parlamento dos Jovens e Euroscola, e brevemente no âmbito do Proto- ano, tipo 3.
colo com a escola de Comura Guiné, receberemos dois professores e um técnico Na oferta formativa para adultos prevê-se o funcionamento do curso de educaadministrativo, com o objetivo de receberem informação e formação nas áreas ção e formação de adultos, B1 1º ciclo, B2+3 -2º e 3º ciclo e EFA secundário, tipo
administrativas e pedagógicas.
C. Manter-se-á o RVCC do ensino básico e secundário.
Somos uma escola com o “Selo de Escola Voluntária”, somos escola “Inova Escola”, somos escola “Eco Escola”, somos uma escola “medalha de ouro da cidade
do Fundão”, somos uma escola reconhecida, somos uma escola com valores.
Valores universais como o respeito e a responsabilidade têm servido de diapasão
para uma conduta coletiva no sentido de promover uma cidadania plena e ativa
dentro e fora da escola. Queremos que os jovens contribuam para a construção
de uma sociedade cada vez mais justa, despida de interesses e preconceitos.
Que interiorizem valores coletivos que uma instituição como a escola defende e
valoriza, mesmo que por vezes não seja compreendida por um ou outro que não
consiga desprender-se dos hábitos e valores dominantes da sociedade em geral.

É esta uma das funções da escola: dar aos alunos o máximo de oportunidades e
escolha. Também é assim que ajudamos os alunos a encontrar o caminho para o
futuro. Contudo, também é ter consciência dos direitos e deveres, distingui-los e
respeitá-los, oferecer ao outro a mesma liberdade que pretende para si, viver em
equilíbrio e garantir a sustentabilidade da vida para gerações futuras.
Nas desperdicemos energias… respeitemos os valores para seguir o caminho
para uma cidadania plena.

Estamos todos um bocadinho cansados, não é? O final do 2º O Poema Original
período está à porta e só falta mais um pequeno esforço para
Original é o poeta
alcançarmos os objetivos propostos, realizarmos as atividades
que se origina a si mesmo
planeadas e obtermos as classificações que desejamos.
Várias atividades estão ainda a decorrer, o que já faz parte do
dia a dia no nosso Agrupamento. Somos uma escola viva, dinâmica e que se recomenda. Vamos recebendo e amealhando
prémios (Por exemplo, contou-me um passarinho tagarela, que
fruto de imenso trabalho e perseverança, há quem tenha sido
premiado com uma ida ao CERN, e isto não é para qualquer
um!)
No mundo que nos rodeia, também muita coisa acontece, mas
o vento que nos traz notícias nem sempre pode ser classificado como uma brisa agradável, há dias em que parece um prenúncio de tempestade. Educamos alunos para o mundo, mas
o mundo parece querer deseducá-los, apagar as centelhas de
esperança e sonho que se lhes acendem nos olhos, tirar-lhes os
sorrisos dos rostos… E nós teimamos em repor tudo o que o
mundo teima em lhes tirar, dizendo-lhes que o mundo oferece
todas as oportunidades, que com esforço tudo se consegue,
que a sorte é filha da perseverança e do trabalho (e, silenciosamente, torcemos para que eles acreditem e seja verdade o que
para eles sonhamos, almejamos e queremos).

que numa sílaba é seta

Um poema cresce inseguramente

noutra pasmo ou cataclismo

na confusão da carne,

o que se atira ao poema

sobe ainda sem palavras, só ferocidade e gosto,

como se fosse ao abismo

talvez como sangue

e faz um filho às palavras

ou sombra de sangue pelos canais do ser.

na cama do romantismo.
Original é o poeta

Fora existe o mundo. Fora, a esplêndida violência

capaz de escrever em sismo.

ou os bagos de uva de onde nascem
Original é o poeta

Original é o poeta
de origem clara e comum
que sendo de toda a parte
não é de lugar algum.
O que gera a própria arte
na força de ser só um
por todos a quem a sorte
faz devorar em jejum.

expulso do paraíso
por saber compreender
o que é o choro e o riso;
aquele que desce à rua
bebe copos

quebra nozes

e ferra em quem tem juízo
versos brancos e ferozes.
Original é o poeta

Original é o poeta
que de todos for só um.

que é gato de sete vozes.
Original é o poeta
que chega ao despudor

Quando este jornal surgir “nas bancas”, estará a decorrer a atividade “Poesia na Rua” e se alguém disser que nunca sonhou
ser poeta, estará certamente a faltar à verdade. Todos nós já
escrevemos pelo menos um verso ou dois, num momento em
que as emoções estavam mais à flor da pele e as palavras emanavam delas.

de escrever todos os dias
como se fizesse amor.
Esse que despe a poesia
como se fosse mulher
e nela emprenha a alegria

Porque acho que os poetas sabem dizer melhor que ninguém
o que é ser poeta e o que é um poema, deixo-vos com os “testemunhos” de Ary dos Santos e Herberto Hélder sobre o ofício
da poesia.

as raízes minúsculas do sol.
Fora, os corpos genuínos e inalteráveis
do nosso amor,
os rios, a grande paz exterior das coisas,
as folhas dormindo o silêncio,
as sementes à beira do vento,
- a hora teatral da posse.
E o poema cresce tomando tudo em seu regaço.
E já nenhum poder destrói o poema.
Insustentável, único,
invade as órbitas, a face amorfa das paredes,
a miséria dos minutos,
a força sustida das coisas,
a redonda e livre harmonia do mundo.
- Em baixo o instrumento perplexo ignora
a espinha do mistério.
- E o poema faz-se contra o tempo e a carne.
Herberto Hélder

de ser um homem qualquer.
Ary dos Santos, in 'Resumo'

Uma Excelente Páscoa.
Armando Ferreira Anacleto, diretor

Mostra de atividades
de toda a comunidade escolar
ao longo do dia na escola sede

T. P. C.

cações para o recurso à “Tortura Para Crianças” é de destacar a impotência declarada por alguns professores para contrariar o estado das coisas em resultado
da extensão dos programas que é “absurdo” nas suas palavras.
Ficou igualmente claro, nas palavras da Mariana, uma ex-aluna do AEF – hoje a
fazer o estágio de advocacia – que os trabalhos de casa podem ser positivos, se
for dada especial importância à sua escolha. Estes devem ter um objetivo e ser de
Teve lugar no dia 14 de março, no âmbito da iniciativa “A Escola oferece um qualidade, afirmou ela. Percebi e concordo. Seja qual for a tarefa que se solicite,
café” um debate com o tema Trabalhos Para Casa (T.P.C.), dinamizado por Sofia esta deve ter um propósito que deve ser comunicado ao aluno para que este tenha consciência não só do que deve fazer mas também do que deve aprender ao
Major, Professora Auxiliar Convidada da Faculdade de Psicologia e de Ciências
fazer, para assim poder escolher a abordagem mais compensadora.
da Educação da Universidade de Coimbra. Iniciativas como esta, que visam debater assuntos pedagógicos com implicações sociais chave, são de louvar, pelo que A verdade é os estudos sobre a relação entre os T.P.C. e o desempenho escolar,
há que felicitar o responsável pela iniciativa, o apoio da direção e agradecer a nomeadamente os citados no debate, de Harris Cooper de 1989 e um posterior,
disponibilidade da palestrante. Mas não podemos esquecer igualmente a anima- publicado em 2006 na Review of Educational Research sugerem alguma inconda assistência que, não obstante ser reduzida face ao universo da comunidade sistência, frisando mesmo o autor nas limitações que: “O efeito causal positivo
do trabalho de casa sobre o desempenho foi testado e encontrado apenas em
escolar, demonstrou uma vitalidade extraordinária na participação.
medidas de resultado imediato, i.e., o teste da disciplina. Portanto, não é possível
A questão dos T.P.C. não é nova. Com defensores e detratores, o debate desde fazer afirmações sobre os efeitos causais dos trabalhos de casa em medidas de
há muito empolga os agentes do sistema educativo. Os alunos, na sua maioria, desempenho a longo prazo, tais como notas de disciplinas e testes padronizados,
identificam-se mais com o grupo dos detratores, obviamente. Na verdade, a sigla ou outros resultados relacionados com o desempenho.” (Cooper et al, 2006: p.53)
T.P.C. assume diversos significados na boca dos alunos. Nenhuma deles particularmente positivo. Desde “Tortura Para Crianças” a “Terror Para Casa” a alguns Sendo um crente no valor dos T.P.C., entendo que estes devem ser moderados e
com objetivos claros e precisos, porque, por mais voltas que lhe dê, trabalho é
que a decência não me permite detalhar, a verdade é que nenhum é particulartrabalho e levá-lo para fazer em casa dificilmente consegue ser encarado como
mente bom ou simplesmente favorável. Aliás, esta atividade é encarada pelos
positivo. É verdade que todas as pessoas têm tarefas para cumprir em casa. Mas
alunos como uma invasão da escola no seu tempo de ócio.
uma coisa é ir para casa fazer saladas porque se tem como hobby a culinária
Ora, o debate pretendia precisamente confrontar posições e compreender argu- ou porque há obrigações familiares para cumprir, outra bem diferente é ir para
mentos a favor e contra os T.P.C. Analisando as várias intervenções, verificou-se casa dar continuidade às tarefas profissionais por haver um desajuste entre o
que a quase totalidade dos participantes (tivemos uma exceção) revelou não ser volume de trabalho exigido aos alunos e professores pelos currículos e o tempo
totalmente contra os T.P.C., tendo sido apresentadas diversas vantagens e incon- indispensável para o concluir.
venientes aos mal-amados T.P.C.. Certamente que estas atividades apresentam
Paulo Duarte, Presidente do Conselho Geral (cgeral@esfundao.pt)
benefícios para a consolidação da aprendizagem, como bem foi referido, mas ao
mesmo tempo consomem tempo aos alunos que já passam muitas horas no seu
1. Cooper, Harris; Jorgianne, Civey Robinson; Patall, Erika A (2006). Does Homework Improve Academic Achievelocal de trabalho: a escola. Não obstante terem sido apresentadas várias justifi- ment? A Synthesis of Research, 1987-2003. Review of Educational Research, 76(1), 1-62.
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Sobre um Poema

Gabinete de Apoio Especializado à Surdez
O Gabinete de Apoio Especializado à Surdez (GAES) tem vindo a promover
o acompanhamento aos alunos com deficiência auditiva, com o objetivo
de promover a sua autonomia e inclusão na escola e na sociedade. O Gabinete tem dado acompanhamento às famílias de alunos com deficiência
auditiva, trabalhando ainda, de forma direta, com os educadores, professores, pais e outros profissionais deste agrupamento.

Porquê?
O GAES vem reforçar a necessidade de se promover uma Escola com diversidade e sem exclusões e de se desenvolverem atitudes e valores em que todos
colaborem e respeitem as diferenças. A inclusão de alunos com défice auditivo
no ensino regular requer uma escola e uma sociedade inclusivas, que assegurem
igualdade de oportunidades a todos, contando com profissionais capacitados e
dotados de ferramentas/estratégias facilitadoras. O Gabinete pretende auxiliar
na adequação e implementação destas estratégias.
Os alunos que apresentam algum grau de perda auditiva, desde os níveis mais
leves até à perda profunda, têm características pessoais, mas apresentam também as mesmas necessidades que os outros alunos. Necessitam de ser aceites e
valorizados, independentemente das suas particularidades e dificuldades.

O que pretendemos?

nas respostas em contexto social, escolar e pós-escolar;
• Auxiliar os professores que têm nas suas turmas alunos com problemas
auditivos, ajudando-os a adequar as respostas educativas;
• Estabelecer canais de comunicação e de colaboração entre as famílias e a
escola.

A quem se destina o GAES?
• Alunos com deficiência auditiva;
• Pais, professores e outros profissionais que interagem diariamente com
alunos portadores de deficiência auditiva;
• Comunidade escolar no geral.

Onde nos encontramos?

• Apoiar os alunos com deficiência auditiva no desenvolvimento das suas O Gabinete de Apoio Especializado à Surdez situa-se na sala “Espaço D”, na Escapacidades, nos possíveis desafios num contexto de cooperação, respeito cola Básica João Franco, e tem o seguinte horário de funcionamento: terça-feira
das 15:35h às 16:20h.
e convivência com os outros;
• Prestar acompanhamento à família no processo de diagnóstico de perda
auditiva, no processo ensino-aprendizagem, no processo comunicativo,

Natália Lobo Marques (Educ. Esp. – Domínio da Audição/Surdez)
Juliana Calvário (Terapeuta da Fala)
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Ládano para proteger e cuidar!

Tecnologia EM - Invisível, mas eficiente!

A madeira não tratada pode durar de meses a
poucos anos, dependendo da exposição, enquanto a madeira tratada pode durar décadas. Com
o objetivo de aumentar o tempo de vida útil dos
objetos fabricados a partir desta importante matéria-prima, produzida e transformada na região,
são aplicados diversos tratamentos, sendo o químico o mais frequente. Neste tratamento, a madeira
incorpora compostos que a tornam mais resistente à
ação de bactérias, fungos e insetos, mesmo em contacto com a água ou com o solo.

entanto, muitas vezes, o produto dos cortes é deixado nas florestas, por não ser
rentável a sua remoção, contribuindo, de igual modo, para o risco de incêndio.
A Esteva (Figura 2) (Cistus ladanifer L.) é uma das espécies que abunda na região
encontrando-se descritas algumas aplicações, inclusive na indústria farmacêutica, as quais não são exploradas
localmente. São um elemento importante dos matos existentes nos
ecossistemas dos climas mediterrânicos, principalmente nos solos
não calcários onde são muitas
vezes a espécie dominante. Quando são jovens, estão fortemente
impregnadas de uma substância
pegajosa, denominada ládano/
lábdano (Figura 3) (diterpeno bicíclico natural - formula química
C20H38,), que tem um aspeto brilhante e se cola às mãos
e roupa.

Os conservantes químicos sintéticos da madeira podem
ser compostos puros ou misturas, existindo uma grande variedade no custo, na eficiência e no processo de
utilização. Os tratamentos industriais, mas principalmente os manuais, têm muitos riscos para o ambiente e
para o aplicador. Torna-se, assim, necessário encontrar
produtos naturais, alternativos, que permitam conservar as madeiras, minimizem os riscos para o Homem Com este projeto, que está a ser desenvolvido por alunos do ensino secundário
e, simultaneamente, sejam mais amigos do ambiente, de ciências e tecnologias (5º escalão), iremos extrair da Esteva, com recurso à
contribuindo para um mundo melhor
ciência e à tecnologia, um composto que vulgarmente é usado na indústria dos
perfumes, o ládano ou lábdano, e aplicá-lo no processo de conservação/ trataA região do Fundão, situada em plena Serra da Gardumento de madeiras produzidas na região. Desta forma, estaremos a dar um imnha, possui uma vasta área florestal, sendo este um importante recurso econóportante contributo para a valorização de um produto muito abundante, que não
mico para o concelho, dinamizando não só a produção de madeira (pinheiro,
é aproveitado na região, e simultaneamente a utilizar desperdícios resultantes
castanheiro e cerejeira) como a sua transformação. Nos últimos anos, em conda limpeza das florestas, tornando esta atividade rentável e atrativa, contribuinsequência dos incêndios que devastaram grande parte da área florestal, tem-se
do para a prevenção de incêndios na região.
verificado uma maior aposta na prevenção através de limpezas de matas, no

O uso indiscriminado e excessivo de pesticidas e fertilizantes, com vista ao aumento da produção e lucros na agricultura, tem conduzido a uma perda de eficácia destes compostos e a uma degradação ambiental, com elevados riscos para
os organismos não-alvo, incluindo o Homem. A União Europeia, através da Diretiva 2009/128/CE, estabelece um quadro de ação para a utilização sustentável
dos pesticidas, onde é promovido o recurso a métodos e práticas não químicas.
Neste sentido, o uso da tecnologia de microrganismos na agricultura, embora
possa ter outras aplicações (Fig. 1), poderá ser uma boa opção, caso se venha
a revelar eficaz na obtenção de elevada produtividade, qualidade dos produtos
e, simultaneamente, na recuperação/preservação da qualidade ambiental. Com
este projeto pretende-se produzir um meio de cultura líquido contendo microrganismos eficientes (EM) autóctones e avaliar a sua eficácia na agricultura, como
fertilizante. Este novo produto poderá contribuir para a produção sustentável
de alimentos.
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Figura 3- Exemplos de ações desencadeadas por alguns microrganismos eficientes.

Tabela I- Exemplos de compostos sintetizados e efeitos produzidos pelos EM

1

Histórias suculentas!

Teresa Félix

2

Crescer com a água e o ar!

José Pina

3

Controlo Remoto de Estufas.

Ana Madalena

3

Sabor a flores!

x

Celeste Fernandes

3

Tecnologia EM- Invisível, mas
eficiente!

x

Maria João Baptista

4

Fireman-Robot.

x

Ana Madalena

4

Grab&Go

5

Ládano para proteger e cuidar.

x

Maria João Baptista

5

DACN (Drone Anti- Catástrofes
Naturais)

x

Teresa Ramos

Produzem ácido láctico a partir de glícidos sintetizados pelas bactérias fotoautotróficas.
Eliminam microrganismos prejudiciais. Permitem aos
Bactérias que reoutros EM um ambiente seguro devido ao efeito hostil
alizam fermentacausado pelo ácido lático (Esterilizante forte).
ção lática
Facilitam a fermentação e decomposição de compostos resistentes (ex. celulose e lenhina), disponibilizando nutrientes para as plantas.

Figura 1- Exemplos de aplicações da tecnologia EM: Solo- contribui com o fortalecimento natural
do solo. Há o controle de microrganismos nocivos, e os microrganismos úteis tornam-se mais
numerosos. Esse ambiente no solo, favorece a produção agrícola e a diminuição de doenças.
Plantas- as diversas espécies de microrganismos que compõem o EM, produzem ácidos orgânicos,
hormonas vegetais (giberelinas, auxinas, citocininas), além de vitaminas, antibióticos e polissacarídeos. Todos esses produtos exercem, direta ou indiretamente, influência positiva no crescimento
das plantas. Água- Aceleram a decomposição natural dos compostos orgânicos que poluem a água.
Os EM produzem substâncias bioativas que atuam sobre os agentes biológicos que contaminam
a água e causam maus odores. Minimizam os impactes ambientais das indústrias porque atuam
na decomposição dos resíduos e efluentes. Compostagem - Aceleram a decomposição reduzindo o
tempo de compostagem. Indicados principalmente na compostagem de resíduos de decomposição lenta, como por exemplo: resíduos com alta relação C/N (partes lenhosas da planta, troncos…),
gramíneas, gorduras…Pecuária- melhoram o ambiente de produção (dentro e fora das instalações)
reduzindo o stresse e melhorando a qualidade de vida dos animais. Outros usos- limpeza da casa.

A aplicação da tecnologia de microrganismos na agricultura é uma prática adequada ao ambiente e à saúde Humana. Os seres vivos que a compõem ocorrem
naturalmente nas florestas e são conhecidos por microrganismos eficazes/ eficientes (EM): leveduras (Sacharomyces), actinomicetos, bactérias que realizam
fermentação lática (Lactobacillus e Pediococcus) e bactérias fotossintéticas, sendo também referidos por alguns autores os fungos de fermentação (ex. Aspergillus) (Fig. 2).
Os efeitos produzidos pelos EM na fertilização/ recuperação de solos, na luta de
pragas e doenças, eliminação de odores e tratamento de águas…, resultam dos
compostos produzidos na atividade metabólica natural desses microrganismos
(Fig. 3 e Tabela I).

Ação

Leveduras

Produzem substâncias bioativas, tais como hormonas
e enzimas que induzem a atividade celular, incluindo
a das raízes.
As suas secreções são substratos úteis para outros EM.
Permitem aos outros EM um ambiente seguro.

Actinomicetos

Produzem antibióticos pelo que funcionam como antagonistas de muitas bactérias e fungos patogénicos
de plantas.
Conferem às plantas maior resistência a bactérias e
fungos patogénicos, através do contacto com agentes
patogénicos enfraquecidos.
Beneficiam o crescimento e atividade das Azotobacter
e Fungos micorrízicos.

Utilizam substâncias excretadas pelas raízes das plantas, matéria orgânica e gases nocivos na síntese de
vitaminas, aminoácidos, ácidos nucleicos, substâncias
Bactérias fotos- bioativas e açúcares, promovendo o desenvolvimento
das plantas.
sintéticas
(Fotoautotrófi- Aumentam as populações de outros microrganismos
eficazes, como os fixadores de azoto, os actinomicecas)
tos e os fungos micorrízicos.
Removem os efeitos indesejáveis da decomposição –
odores da putrefação.
Fungos de
mentação

Decompõem rapidamente a matéria orgânica para produzir álcool, esteres e substâncias antimicrobianas.
ferEsta ação promove o desaparecimento dos odores desagradáveis e previne a presença de insetos prejudiciais.

Maria Teresa Ramos

A entrega de prémios ocorreu em Coimbra no dia 18 de janeiro numa cerimónia que contou com a presença, entre outros, do Sr. Ministro da Educação
(Dr. Tiago Brandão), do Sr. Engenheiro Ilídio Pinho e da Sra. Delegada Regional da DGEste (Dra. Cristina Oliveira). Do AEF participaram as coordenadoras dos projetos e o Sr. Diretor.
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Microrganismos

Meio de cultura EM

O prémio Ciência na Escola, que este ano já vai na sua 14ª edição, visa motivar
todos os alunos, da Educação Pré-Escolar, dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico
e do Ensino Secundário, das diferentes vias de educação e formação, para a aprendizagem das ciências e para a escolha de áreas tecnológicas.
Apesar de ser promovido pela Fundação Ilídio Pinho, tem como parceiros não só o
Ministério da Educação, mas também o da Economia no sentido de haver um apoio
mais dirigido ao desenvolvimento e implementação empresarial dos melhores pro2. Desenvolvimento dos projetos premiados
jetos, caso os participantes assim o desejem.
Nesta fase, alunos, professores e entidades parceiras concretizam as ideias
O tema, definido anualmente, nesta 14ª edição é “Ciência e tecnologia ao serviço
de cada projeto e, no final, elaboram um relatório e um vídeo, no máximo
de um mundo melhor”, pelo que os projetos devem demonstrar as potencialicom 5 min., para serem apreciados por um júri nacional que integra especiadades da ciência e da tecnologia como oportunidades de resposta aos desafios
listas em diversas áreas da ciência.
e principais problemas do mundo atual, tendo em vista a criação de um mundo
Para que fiquem a conhecer um pouco melhor cada um dos projetos em
melhor para todos.
desenvolvimento, convidamos os leitores a visitar, no dia do agrupamento,
Este prémio organiza-se em três fases:
4 de abril, o Stand “Prémio Ciência na Escola” e a ler o resumo publicado
1. Concurso de ideias
neste jornal.
Alunos e professores candidatam as suas ideias para que possam ser apre3. Mostra final
ciadas por um júri regional. Cerca de 50% das ideias submetidas são premiaSerá constituída pelos 100 melhores projetos a concurso, selecionados pelo
das, isto é, recebem um apoio monetário para o desenvolvimento das mesjúri nacional e decorrerá em Coimbra. Nesta mostra, os participantes dos
mas. Os prémios são entregues numa cerimónia que reúne todas as escolas/
100 projetos selecionados apresentarão à comunidade os produtos obtidos,
agrupamentos de cada região.
decidindo o júri quais serão os vencedores nacionais em cada escalão. InteNo nosso agrupamento foram submetidas 9 ideias e premiadas 5 (tabela I),
gra o programa desta mostra a cerimónia de entrega dos prémios a todos os
tendo sido recebido um total de 2300 euros para o desenvolvimento dos
vencedores finais.
projetos. Fomos a escola da região centro com maior número de projetos
Na 13ª edição o Agrupamento de Escolas do Fundão levou a esta mostra dois
apoiados para desenvolvimento. Este resultado só foi possível de alcançar
projetos, dos cinco que estiveram em desenvolvimento, tendo o projeto do
com o empenho de todos, uma vez que, como já foi referido, o número de
3º escalão (alunos de 2º ciclo) STOP, PULGAS! , coordenado pela professora
projetos aprovados para desenvolvimento depende, não só da capacidade
Celeste Fernandes, vencido o 3º lugar nacional.
de execução das ideias, das parcerias envolvidas, da relação com o tema do
Deixamos
um agradecimento muito especial a todas as entidades que têm sido
concurso (…), mas também do número de candidaturas submetidas.
nossas parceiras na concretização das ideias, à DGEsTE (região centro) que nos
Tabela I- Projetos Ciência na Escola 2016/2017
tem motivado e colaborado na consolidação deste projeto no AEF e ao Sr. Engenheiro Ilídio Pinho, pelo seu exemplo de iniciativa e esforço ao possibilitar que os
Projetos
alunos, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, tornem o mundo melhor
Professor
apoiados
através da ciência e da tecnologia que desenvolvem.
Escalão
Projetos candidatos
para desencoordenador
Até à Mostra Final!
volvimento

Com este projeto, que está a ser desenvolvido por alunos de 2º ciclo e secundário,
pretende-se, com recurso à ciência e tecnologia: isolar microrganismos eficientes
autóctones, numa floresta da Serra da Gardunha; estimular a proliferação dos
microrganismos isolados; obter um meio de cultura líquido, concentrado, onde
coexistam EM autóctones, comercializável; avaliar a eficácia do meio de cultura
obtido como biofertilizante e biorremediador.
Figura 1- Participação do Agrupamento de Escolas do Fundão na cerimónia de entrega de prémios.

Figura 2- Microrganismos eficiente (EM)

A professora coordenadora, Maria João Baptista
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Notícias de Empreendedorismo no AEF
PITCH – COMUNICA-TE!

Projeto Youth Start

Com o título PITCH – COMUNICA-TE! pôr em prática. A receita era simples:
decorreu nos dias 6 , 7 e 8 de março, na
2 col. de inspiração
sala APA da escola secundária do Fun150 grs de dedicação
dão, uma atividade de empreendedorismo, dinamizada pela técnica Joana
300 grs de organização
Moita da Betweien-Educação e Inovação
1 chávena de determinação
(Spinoff da Universidade do Minho),
que foi patrocinada pela Associação
50 grs de trabalho em equipa
Pinus Verde, no âmbito do Programa
15 minutos no forno
CLDS – FormaRedes.
Esta atividade, sob a forma de um Para as várias turmas foram apresenworkshop de cerca de três horas, des- tados desafios subordinados a vários
tinou-se aos alunos das turmas do en- motes/temas e os grupos de alunos
sino regular do 10ºano (10CT1, 10CT2, responderam com pitchs ABC, que
10CT3, 10CTAV, 10LH e 10LHCSE). passaram positivamente na avaliação.
Cada sessão decorreu durante uma ma- Seguem-se os temas/problemas e alnhã, entre as 10h15 e as 13h15, e numa gumas respostas dadas pelos nossos
alunos:
tarde, entre as 14h15 e as 17h15.
A sessão iniciava-se com a apresenta- Como fazer torradas?
ção da empresa Betweien e da dinami- Sem caneta não há torradas!
zadora Joana Moita. Seguiu-se uma ati- Big Bang … torradas
vidade quebra-gelo onde, para além, de
- Apple tosta
implementar um ambiente descontraído, se pretendia avaliar o nível de co- Mesmo que tenham que fazer a
municação que os participantes tinham
manteiga, vale a pena fazer torraentre si.
das
Exploraram-se, de forma muito intera- Torradeira telecomandada por teletiva, conceitos associados ao empremóvel
endedorismo e colocaram-se questões,
- Torradas para a namorada
que obrigaram os alunos a refletir:
Quem és?
Quem sou eu?
Quais são os teus sonhos?
Como é a minha personalidade?
O que melhor sei fazer?
O que os outros pensam de mim?

- Torradas rosa choque em torradeira rosa choque
Como fazer sumo?
- Aplicação para telemóvel que permite recolher frutas de todo o mundo, de forma virtual. A taça virtual
converte-se em real, ligando simplesmente um câmara de transfor- Como fazer uma bicicleta sem rodas?
mação.
- Veículo movido a pedais, mas com
- Árvore que dá fruta já cortada
asas. Desloca-se em todos os meios!
- Fruta Explosion!
Como fazer coca-cola sem gás?

Esta foi certamente uma experiência
que os alunos não vão esquecer, tendo
em conta a avaliação que os mesmos
realizaram no final das sessões. Esperamos ainda, que este seja o mote para
- Dar mais um passo na história, que uma nova forma de encarar a comunifez com que o pai natal tivesse um cação, usando-a de forma correta e de
forma a contribuir para a sua formação
fato vermelho…
enquanto alunos e enquanto pessoas.
Como fazer uma família?
A realização deste workshop só foi
Como fazer um avião?
possível de concretizar, graças aos parceiros que nos apoiaram (Betweien e
Como fazer 1 livro?
Pinus Verde), e também, pela boa vonComo fazer 1 viagem?
tade dos professores que se disponibiAo longo dos três dias, mais de 150 alu- lizaram e acompanharam os alunos e
- Carro maravilha que transforma o nos puderam passar por uma experiên- souberam valorizar a atividade como
ar em…café
cia de empreendedorismo relacionada uma mais-valia para o desenvolvimencom a competência empreendedora to de competências empreendedoras,
- O café… vem das cabras!Como?!...
“COMUNICAÇÃO”. Não foi necessário ferramentas fundamentais, também
Como fazer um teletransportador?
recorrer aos telemóveis, PC ou outras para o trabalho das várias disciplinas.
- Botas “Harry potter” – permitem ir tecnologias, mas a criatividade andou à
Obrigada a todos!
mais longe e são usadas por todos. solta e a comunicação foi ABC.

Seguiu-se o vídeo Will Stephen - TEDxNewYork . Alguém que durante cinco
minutos e cinquenta e seis segundos
fala, gesticula, mostra imagens, gráficos, números… mas que na verdade,
- Arco-irís de fruta “meliris”
nada comunica de concreto. Com este
- Laranjas hiperconcentradas para
vídeo os alunos perceberam que comuum sumo de laranja natural!
nicar é muito mais que falar, porque
se se retirasse o som e as legendas ao Como ter um verniz sem cheiro?
filme, o orador com um ar muito inte- Loli popy – o verniz com cheiro a
ligente estaria a dar uma conferência
chocolate, fruta…e com cor de sensupostamente muito interessante e sutimentos.
bordinada a um tema também empolgante.
Como fazer café?
Estava lançada a abordagem para este
workshop – COMUNICAÇÃO. Esta é
uma das competências empreendedoras, que se junta à criatividade, liderança, organização, gestão do tempo,
planeamento, trabalho em equipa e
inovação, para construir a definição de
EMPREENDEDOR e EMPREENDEDORISMO.
Mais questões:
Como comunicar?
Como fazer um discurso pitch?
O que é um discurso pitch?
Ficámos a saber que um pitch é um discurso ABC (A- Ativo, B-Breve e C- Claro) e que para ser avaliado tem que se
ter em conta se ele é sucinto e conciso;
fácil de compreender; aliciante e irrefutável.
Exposta a “teoria”, estava na hora de
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Projeto P80

Este Projeto é uma iniciativa conjunta
da Agência Portuguesa do Ambiente,
da Direção-Geral da Educação, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, do Instituto Português do Desporto e Juventude, da Quercus e do Green
Project Awards.

Decorreu no início de fevereiro a resposta aos questionários intermédios do
Projeto Youth Start. Este projeto, que envolve vários países da União Europeia,
pretende ser mais do que uma intervenção empreendedora, que trabalha competências empreendedoras, nos espaços escolares, uma vez que funciona em várias
vertentes:
No âmbito das atividades “FIXE TANK”
e PITCH FIXE TANK, os alunos particiAplicação de desafios
pantes no Roadshow Moche DáTudo
1. Turmas de controlo positivo (avaliação em turmas onde foram implemen- by Projeto80 (realizado em janeiro),
tados desafios)
criaram e apresentaram 8 ideias muito
2. Turmas de controlo negativo (avaliação em turmas onde nunca foram de- válidas e valorizadas pelo júri. Destas,
4 foram consideradas mais relevantes
senvolvidos desafios)
para submissão de candidatura ao pro3. A partir deste projeto amplo será possível realizar um estudo, que se prejeto P80. Neste contexto é de estimular
tende científico (ainda que sujeito a múltiplas variáveis), que permitirá reo desenvolvimento das 4 ideias para
tirar conclusões sobre o efetivo desenvolvimento de competências empreposterior candidatura, apelando-se aos
endedoras, através do desenvolvimento de desafios.
alunos para darem continuidade aos
Recorda-se que este é um projeto de dois anos, que se iniciou no ano letivo ante- projetos.
rior na nossa escola, a convite da DGE.
Relembram-se as ideias mais relevanNo ano passado desenvolveram-se desafios/atividades empreendedoras em vá- tes para o júri:
rios níveis/ turmas, nomeadamente:
IDEIA 4 - Adaptação das antigas cabanas de pastores da Serra da Gardunha
Nível A1 (1º ciclo)- nas turmas Per 2 e ST5
com painéis solares, dispositivos de reNível A2 (2º ciclo) - nas turmas 5º B e 5ºC
colha de água pluvial e aproveitamenNível B1 (secundário) – nas turmas 10ºCT2, 10ºCT3 e TAS15
tos de madeiras para tornar os espaços
mais habitáveis, tanto para os pastores,
Paralelamente decorreu a formação para os professores.
como para eventuais turistas ou tranNeste ano letivo a nossa participação no projeto Youth Start, reverte-se na ver- seuntes, que ali poderiam pernoitar,
tente de turmas de controlo (positivo e negativo), envolvendo a resposta a ques- beneficiando das condições mínimas.
tionários ao longo do ano letivo, nos vários níveis:
Poderiam tomar banho de água quente,
Nível A1- Destina-se a docentes de duas turmas que nunca tenham desen- utilizando a água recolhida e aquecida
volvido ações de empreendedorismo. Estão a participar duas docentes que pelos painéis. Haveria ainda a possibifuncionam como controlo negativo para as docentes do nível A1, que no ano lidade de dispor de energia elétrica a
partir da energia solar acumulada por
letivo anterior aplicaram os desafios A1 em sala de aula.
painéis fotovoltaicos.
Nível A2- Envolve docentes e alunos de duas turmas (5º E e 5º F) que nunca
desenvolveram ações de empreendedorismo, no âmbito do projeto Youth IDEIA 5 - Criação de uma máquina esStart. Estão a participar três docentes e os alunos das duas turmas referidas, pecífica, aplicação para telemóvel e um
que funcionam como controlo negativo para as docentes do nível A2 e alu- site na internet. Estes três produtos senos, que no ano letivo anterior aplicaram e desenvolveram os desafios A2 em riam necessários para colocar ao serviço da recolha seletiva de RSU (lixo). O
sala de aula.
sistema seria muito simples e funcioEstá também prevista formação à distância para as docentes, com frequência naria do seguinte modo: o público, em
facultativa.
geral, depois de fazer a separação do
Nível B1- Docentes e alunos de três turmas (10º CT1, 10ºCT2 e GPI/PEAC16), lixo em suas casas iria depositá-lo nas
que nunca tenham desenvolvido ações de empreendedorismo, no âmbito do máquinas de recolha específicas. Esta
projeto Youth Start. Participam três docentes e os alunos das três turmas ação iria permitir através da aplicação
referidas, que funcionam como controlo negativo para os docentes do nível do telemóvel recolher pontos virtuais
B1, que no ano letivo anterior aplicaram os desafios B1 em sala de aula, nas correspondentes ao lixo depositado.
Estes pontos seriam posteriormente
turmas 10º CT2, 10ºCT3 e 10ºTAS15.
descarregados no site, para uma caderNível B2- Docentes e alunos de três turmas (11º CT2, 11ºCT3 e 11ºTAS15),
neta também virtual. Quando se atinque no ano letivo anterior aplicaram e desenvolveram ações de empreendegissem determinados patamares do
dorismo, no âmbito do projeto Youth Start (desafios). Participam os docentes
preenchimento da caderneta ou a cae os alunos das três turmas referidas, que já participaram no ano passado e
derneta completa de pontos, a pessoa
que funcionam como controlo positivo.
teria direito a prémios correspondenParalelamente decorre uma formação facultativa para docentes, relativa à imple- tes que lhe seriam enviados para casa.
mentação de desafios B2.
Como uma parcela da população ainda não domina as TIC, numa primeira
fase, admitem ainda a possibilidade de
haver pontos e cadernetas em papel, de
forma a abranger o máximo de pessoas
no processo.

jardins da escola, criação de hortas
pedagógicas e campos de ensaio (por
exemplo para o curso PAV) nos espaços da escola. A rega seria, tanto quanto possível, realizada por gravidade
para minimizar os gastos energéticos.
O júri aplaudiu esta ideia e referiu que
uma ótima estratégia para desenvolver
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 - Associação de estudantesEsta ideia foi considerada pelo júri,
como sendo uma ideia muito bem estruturada e apresentada. A preocupação ambiental deste grupo ficou bem
marcada e implica uma grande preocupação pela agricultura intensiva, tanto
na parte da produção dos alimentos
de origem vegetal, como na exploração
animal, para fins alimentares. As práticas atuais envolvem a utilização de
produtos químicos de uma forma muito intensiva, que põe em risco o equilíbrio dos agrossistemas e ecossistemas.
O que propuseram é, a nível local, cada
município deveria preocupar-se com
este problema, e incentivar as pessoas
a voltarem à produção individual, de
forma a produzirem os seus próprios
alimentos, de forma mis sustentada. Os
excedentes poderiam ser comercializados em espaços próprios, para os que,
de todo, não pudessem ter a sua própria produção. Esta prática iria trazer
enormes vantagens em todos os aspetos.
O projeto P80 apela ao associativismo,
como forma de rentabilizar os esforços. Podem candidatar-se a este projeto as Associações de Estudantes ou
grupos informais de alunos que desenvolvam um projeto de sustentabilidade
que promova, nomeadamente, a gestão
eficiente de recursos, a diminuição da
pegada carbónica e hídrica, a biodiversidade, o empreendedorismo, a economia verde e a inovação social, bem
como o voluntariado ou outras formas
de cidadania e participação pública.
As candidaturas têm um limite máximo
de 20 alunos e devem incluir um professor, que assumirá a função de “Consultor da Candidatura”.
A fase de inscrição no Projeto M#DT by
P80 decorre até 2 de maio de 2017 e as
candidaturas ao P80 deverão ser apresentadas até 31 de maio de 2017.
Para acesso à ficha de candidatura e
mais informações sobre o projeto, incluindo o regulamento, deve consultar-se o site http://projeto80.pt/.
Participem!

IDEIA 7 - Recolha da água da chuva,
a partir dos telhados da escola, para
depósitos colocados em sítios estratégicos, de forma a facilitar a rega dos
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Día Internacional de la mujer – 8 de marzo

Erasmus +

El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo. Es un reconocimiento
a las mujeres como artífices de la historia y de la lucha por su liberación e igual- Donde, después de tanta luz, de tanto
dad con el hombre. Este día se conmemora en las Naciones Unidas y también en Tacto sutil, de Tántalo es la pena.
muchos otros países. España es uno de esos países. Así, os dejamos algunos Suena la soledad de Dios. Sentimos
poemas en Español...
La soledad de dos.
Y una cadena
A ti mujer
quisiera escribirte una carta de amor,
Que no suena, ancla en Dios almas y liquisiera decirte mirando tus ojos,
José Luis Perales
mos.”
que
creo
en
ti.
“A ti, mujer,
Mujer,
no importa quien seas,
Es la mujer del hombre lo más bueno
que sueñas el vuelo de la libertad,
ni de donde vengas,
Lope de Vega
que agitas tus alas buscando el cielo;
ni por qué te vas.
y
creo
en
ti.
“Es la mujer del hombre lo más bueno,
Mujer,
A
ti,
y locura decir que lo más malo,
quisiera escribirte una carta de amor.
que
tienes
algo
que
decir
su vida suele ser y su regalo,
Porque eres el centro en el universo
y
estás
callada.
su muerte suele ser y su veneno.
y creo en ti.
A
ti,
Cielo a los ojos, cándido y sereno,
Mujer,
que
te
negaron
el
amor
que muchas veces al infierno igualo,
que tocas la noche y la llenas de luz,
y
estás
cansada.
por raro al mundo su valor señalo,
que tienes problemas, anhelos y penas
A
ti,
por falso al hombre su rigor condeno.
y creo en ti.
que
empiezas
a
vivir.
Ella nos da su sangre, ella nos cría,
A ti,
Y
a
ti,
no ha hecho el cielo cosa más ingrata:
que tienes algo que decir
que
no
te
queda
nada.
es un ángel, y a veces una arpía.
y estás callada.
A
ti,
quiero
escribirte
hoy
mi
carta.”
Quiere, aborrece, trata bien, maltrata,
A ti,
y es la mujer al fin como sangría,
que te negaron el amor
que a veces da salud, y a veces mata”.
y estás cansada.
Cuerpo de mujer
[...]
A ti,
Blas de Otero
que empiezas a vivir.
Y a ti,
que no te queda nada.
A ti,
quiero escribirte hoy mi carta.
A ti, mujer,
que cruzas la lluvia,
buscando refugio
en este taller
Mujer,

salvo su juventud
y la piedra engarzada de las lágrimas.
Aquella que ha extendido su pelo sobre
el árbol
que florece en otoño, la que es dócil
a las insinuaciones de sus hojas.
La mujer cuyas manos son las manos
de un niño.
La que es visible ahora en el silencio,
la que ofrece sus ojos
al animal oscuro que mira mansamente.
La que ha estado conmigo en el principio,
la mujer que ha trazado
la forma de las cosas con el agua que
oculta”.

Eco-Escolas

A nossa deslocação à Eslovénia ocorreu no âmbito do projeto Erasmus +, que tinha o intuito de partilhar experiências relacionadas com o voluntariado. Através
desta viagem pudemos contactar com alunos de diferentes países e conhecer a O Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for EnvironmenEslovénia e as suas espantosas tradições.
tal Education”, desenvolvido em PorCom o projeto Erasmus+, tivemos a oportunidade de viajar para um país o qual tugal desde 1996 pela ABAE. Pretende
nunca tínhamos pensado visitar, nem de experienciar a sua cultura, bastante encorajar ações e reconhecer o trabadiferente da portuguesa. Pudemos explorar alguns dos seus lugares mias pito- lho de qualidade desenvolvido pela esrescos. Partilhámos esta experiência com alunos gregos, italianos, polacos, ro- cola, no âmbito da Educação Ambiental
menos e, como é óbvio, eslovenos e portugueses, conseguindo criar laços com para a Sustentabilidade.
estes. Aquelas que considerámos como sendo as “barreiras”, a língua, a idade e
a timidez, acabaram por ser facilmente ultrapassadas. Foi-nos também propor- O programa é coordenado a nível intercionada a oportunidade de contactarmos com um sistema de ensino totalmente nacional, nacional, regional e de escola.
Esta coordenação multinível permite a
diferente.
confluência para objetivos, metodoloEm suma, estamos gratas pela oportunidade que acabou por realizar aquilo a gias e critérios comuns que respeitam
que se propôs: conhecer, vivenciar novas culturas e aprender bastante cultural a especificidade de cada escola relatie socialmente.
vamente aos seus alunos e caraterísticas do meio envolvente. As ações concretas
Ema Batista e Maria Inês Opinião desenvolvidas pelos alunos e por toda a comunidade educativa, proporcionar-lhes-ão a tomada de consciência que simples atitudes individuais podem, no seu
conjunto, melhorar o ambiente global.
O projeto Eco-Escolas é implementado há vários anos em algumas escolas do
nosso Agrupamento, para que os nossos alunos e toda a comunidade escolar,
percebam a importância da conservação e preservação do ambiente que nos rodeia, participando em atividades para o melhorar, como por exemplo: Geração
Depositrão (recolha de REEE), Ecopilhas, recolha de tinteiros e toners, separação
de resíduos…

SI DIOS FUERA MUJER
Mario Benedetti

“¿Y si Dios fuera mujer?
pregunta Juan sin inmutarse,
vaya, vaya si Dios fuera mujer
“Cuerpo de la mujer, río de oro
es posible que agnósticos y ateos
Donde, hundidos los brazos, recibimos La mujer que camina
no dijéramos no con la cabeza
Basilio Sánchez
Un relámpago azul, unos racimos
y dijéramos sí con las entrañas.
De luz rasgada en un frondor de oro.
“La mujer que camina delante de su Tal vez nos acercáramos a su divina
Cuerpo de la mujer o mar de oro
desnudez
sombra.
Donde, amando las manos, no sabe- Aquella a quien precede la luz como las para besar sus pies no de bronce,
mos,
su pubis no de piedra,
aves
Si los senos son olas, si son remos
sus pechos no de mármol,
a las celebraciones del solsticio.
Los brazos, si son alas solas de oro...
sus labios no de yeso”. [...]
La que nada ha guardado para sí
Cuerpo de la mujer, fuente de llanto

Os projetos desenvolvidos abordam os temas base existentes (que são obrigatórios para obter a Bandeira Verde de Eco-Escola) - Água, Resíduos, Energia – e o
tema do ano – Espaços Exteriores.
Este esforço é reconhecido através da atribuição de uma Bandeira Verde, que
certifica a existência, na escola, de uma educação ambiental coerente e de qualidade. Para que o Galardão nos seja atribuído precisamos da TUA participação!
Contamos contigo!
Equipa Eco-Escolas

St. Valentine’s Day
O Grupo 120 concretizou mais uma
atividade inserida no Plano Anual de
Atividades – exposição de cartões de S.
Valentim. É sempre bom, nos tempos
em que vivemos, sentir que os valores
da amizade e amor começam desde
muito cedo. À Escola, em articulação
com a Família, cabe também a tarefa de
desenvolver nas crianças o verdadeiro
espírito de amor, alegria, partilha…

No passado dia 14 de fevereiro comemorou-se o dia de São Valentim, também conhecido pelo Dia dos Namorados, no hall de entrada da Escola EB João Franco, Fundão. Como tal, as professoras de
Inglês - Grupo 120 e AEC, Isabel Gonçalves, Sónia Tomé, Cidália
Mota e Patrícia Santos dinamizaram uma atividade cujos principais
objetivos foram assinalar uma data comemorativa no âmbito da
cultura anglo-americana, promover as relações interpessoais e desenvolver o espírito criativo dos alunos.
Foram mais de 200, os cartões dos alunos do 1.º Ciclo que participaram nesta atividade. Demonstrando a sua criatividade e utilizando diversos materiais, surpreenderam-nos com trabalhos muito
expressivos e originais que deram um colorido e alegria especial
a este local.

Agradecemos e elogiamos os alunos
pelos excelentes trabalhos executados. Parabéns a todos os participantes!
Que as manifestações de afeto não se
fiquem apenas por este dia!

É de enaltecer o empenho das crianças na elaboração de corações,
mensagens, poemas, postais e desenhos alusivos ao tema que engrandeceram a realização de uma exposição muito ilustrativa do
espírito desta festividade. A Amizade e o Amor pairaram no ar…

A falta de amor é a maior de todas as
pobrezas.
Madre Teresa de Calcutá

CTRL+ALT+DEL CANCRO
Vai realizar-se no dia do Agrupamento
(dia 4 de abril) a atividade ctrl + alt + delete CANCRO.
Esta atividade consiste na realização de
um peddy paper/percurso orientado,
com desafios e atividades interativas que
as equipas terão que desenvolver ao longo do percurso, recolhendo pontos para
uma aplicação de telemóvel, que lhes será
disponibilizada. No final ganha quem
conseguir recolher mais pontos ao longo do percurso e haverá prémios para os
vencedores!
A temática desta atividade é o cancro e a
prevenção do cancro.
O cancro é ainda hoje, encarado, pela sociedade como uma doença terrível e fatal.
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Pretendemos desmistificar o “peso” que
esta doença ainda tem e sobretudo alertar
a população mais jovem para a sua PREVENÇÃO.
Só uma pequena percentagem dos cancros têm origem na propensão genética e
podem ser “passados” de pais para filhos.
A maioria está relacionado com fatores
ambientais e com os estilos de vida, menos recomendados, adotados pelos indivíduos, ao longo da vida.
Fatores como má alimentação, consumo
de álcool, tabaco, sedentarismo e exposição descontrolada ao sol, podem ser
determinantes para o aparecimento de
cancro.
A realização desta atividade tem como

objetivo alertar as crianças e os jovens
para a necessidade de terem hábitos de
vida saudáveis, de forma regular, ao longo da vida, começando HOJE.
Durante o percurso orientado as equipas,
ou de forma individual, os visitantes terão oportunidade de se dirigir a vários
espaços e realizar atividades interativas e
atrativas, que contribuirão para a recolha
de informação e construção de respostas
mais sustentáveis que ajudem na prevenção e diminuição dos casos de cancro em
Portugal.
Esta atividade integra-se na oficina de

formação em Oncologia e é apoiada, entre outros parceiros, pela Liga Portuguesa
Contra o Cancro, o Centro de Saúde e a
Escola Segura.
As enfermeiras do Centro de saúde estarão no terreno para ajudar no esclarecimento de dúvidas e a Escola Segura irá
colaborar connosco, numa atividade relacionada com a condução sob o efeito de
álcool.
CONTAMOS COM O VOSSO INTERESSE E PARTICIPAÇÃO!
APAREÇAM!

O programa da atividade é o seguinte:
8.20 – Apresentação das equipas junto do secretariado
8.30 – 13.00 – Realização do percurso orientado e das atividades
15.00 – Entrega de prémios

O projeto Hard-soft skilling: Charting your career path, coordenado pelo professor Luís Nunes entre 2014 e 2016, recebeu uma avaliação muito positiva a
nível europeu, sendo considerado um dos melhores projectos daquele biénio.
Assim, a coordenadora do projeto, Olivia Nicolae, da Roménia, irá estar presente
na conferência internacional que irá decorrer em Bona, Alemanha, entre os dias
17 e 19 de maio de 2017 para apresentação dos resultados deste projecto.
Tal como o nome do projecto indica, tratou-se de dotar os alunos das capacidades básicas para a empregabilidade no mundo competitivo em que hoje vivemos
e fazê-los ganhar consciência da importância da aquisição de competências específicas direccionadas a cada emprego em particular, mas também as capacidades transversais necessárias a um sucesso nacional e internacional no mundo
do trabalho.
Nesta conferência serão apresentadas as melhores práticas a nível europeu e
com muita satisfação a nossa escola será representada pela coordenadora do
projecto em que participou.
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PES EM AÇÃO

CLUBE EUROPEU

O Projeto de Promoção e Educação para a participação no Concurso “Fumar é
a Saúde pretende promover a educação uma Droga”, da LPCC, e como resultapara a saúde em meio escolar, desen- do de uma candidatura ao programa
volvendo competências em literacia em “cuida-te”, realizou-se no agrupamensaúde; atitudes e valores que suportem to um Teatro-debate – (In)dependêncomportamentos saudáveis; valorizan- cias.
do comportamentos que conduzam
- No âmbito da prevenção da violência
a estilos de vida saudáveis; criando
em meio escolar, destacamos ações
condições ambientais para uma Escosobre a violência de género; atividala Promotora de Saúde e capacitando
des sobre prevenção e deteção de vioa comunidade escolar para gerir o seu
lência no namoro;
potencial de saúde, optando sempre
participação
na
por estilos de vida mais saudáveis.
organização
de
Para o triénio 2014-2017 foi feita uma uma “Caminhada
candidatura ao Programa de Apoio à contra a ViolênPromoção e Educação para a Saúde cia”;
coordena(PAPES), promovido pela DGE, que foi ção/organização
aceite e tem apoiado algumas das ativi- do projeto “Mimos
dades dinamizadas.
a torto e a direito”,
tendo como objetivo a prevenção de
Neste contexto, a equipa PES tem dinaabusos e maus tratos; dinamização de
mizado múltiplas atividades em articuações sobre saúde mental e comportalação com os diretores de turma/ promentos de risco, no âmbito do Projeto
fessores das turmas e com os nossos
Boomerang; organização/dinamizaparceiros externos:
ção do projeto “+Contigo” com o ob- No âmbito da educação alimentar fo- jetivo de promover a saúde mental e
ram desenvolvidos vários projetos prevenir comportamentos de risco.
em parceria com a UCC, do Centro de
- No âmbito da prevenção de infeções
Saúde do Fundão, abrangendo todas
sexualmente transmissíveis destacaas alunas e alunos do AEF. Destacammos a dinamização de atividades no
-se os projetos “Cozinhar devagariâmbito da comemoração anual do Dia
nho, comer direitinho”; “Laboratório
Mundial de Luta Contra a Sida.
de alimentação – Prevenção da diabetes”; “A Diabetes numa película” e co- - No âmbito da oncologia, está em dememoração anual do Dia Mundial da senvolvimento o projeto “On@oeduAlimentação.
ca”. Este projeto destinado às alunas
e alunos do ensino secundário aborda
- No âmbito da prevenção do consumo
o cancro da pele, cancro da mama, do
de substâncias psicoativas refere-se
testículo, cancro do colo do útero e a

prevenção através do HPV/vacinação.
- No âmbito dos afetos e educação para
a sexualidade, bullying, peso excessivo, obesidade e consumos estão a decorrer ações dinamizadas pelas enfermeiras estagiárias do 4º ano do curso
de enfermagem da Escola Superior de
Saúde Dr. Lopes Dias, orientadas pela
coordenadora professora doutora Ana dores de Departamento, CoordenadoMaria Vaz.
res/as dos Diretores de Turma, Coordenadores/as dos Cursos Profissionais,
Em resumo, a equiDiretores/as de Turma, Professores/as.
pa PES proporcioDeixamos também o nosso reconhecinou às alunas e alumento e agradecimento pelo excelennos competências
te trabalho desenvolvido à Professora
em áreas temáticas
Doutora Ana Maria Vaz, da Escola Suprioritárias no âmperior de Enfermagem Doutor Lopes
bito da Promoção
Dias de Castelo Branco e às enfermeie Educação para a
ras estagiárias do 4º ano do curso de
Saúde, como:
enfermagem; às Enfermeiras da UCC,
• Saúde mental;
do Centro de Saúde do Fundão, nomeadamente às Enfermeiras Filomena e
• Prevenção da violência;
Eugénia; aos Técnicos do Centro Hos• Educação alimentar;
pitalar da Cova da Beira; à Associação
• Prevenção de comportamentos adi- Beira Serra, que através dos seus colaboradores Daniel Morgado e Práxedes
tivos e dependências;
Blázquez têm tido neste agrupamento
• Prevenção de Infeções sexualmente
uma intervenção discreta, mas bastantransmissíveis;
te eficaz junto de alguns das nossas
• Afetos e educação para a sexualidade; alunas e alunos; à Associação Coolabora, em particular à Professora Teresa
• Cuidados posturais;
Correia, pelas intervenções realizadas
• Oncologia
no Agrupamento. Sem a Vossa ajuda, o
O desenvolvimento deste trabalho tem trabalho da equipa PES seria, com cersido possível, graças à colaboração e teza, mais limitado.
apoio de muitos intervenientes, nome- Por uma Escola Mais Saudável
adamente a Direção do Agrupamento,
A Equipa PES
Coordenadora de Projetos, Coordena-

EUROESCOLA

“Por uma Europa de Valores”
(Dignidade, Liberdades, Igualdade, Solidariedade, Direito dos Cidadãos e Justiça)
“…
Consciente do seu património espiritual e moral,
a União baseia-se nos valores indivisíveis e universais da dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade e da solidariedade; assenta nos princípios da democracia e do Estado de direito. Ao instituir a
cidadania da União e ao criar um espaço de liberdade, de segurança e de justiça,
coloca o ser humano no cerne da sua ação.
A União contribui para a preservação e o desenvolvimento destes valores comuns, no respeito pela diversidade das culturas e das tradições dos povos da
Europa, bem como da identidade nacional dos Estados-Membros e da organização dos seus poderes públicos aos níveis nacional, regional e local; procura
promover um desenvolvimento equilibrado e duradouro e assegura a livre circulação das pessoas, dos bens, dos serviços e dos capitais, bem como a liberdade
de estabelecimento.

Os apoios continuam a chegar de outros atividades (Ceia de Natal Solidária) e
projetos que têm divulgado as suas ações (Jornal Escolar Olho Vivo, programa na
RCB Dias de Escola) e ainda de entidades externas locais (Associação Entrelaços).
Para este trabalho, contamos com uma vasta equipa, da qual destacamos os alunos de vários ciclos de escolaridade, que movidos pelos valores da interajuda e
da solidariedade fazem do trabalho voluntário uma preciosa forma de exercício
de cidadania, posto ao serviço da comunidade, revertendo para si o potencial
transformador que esta experiência representa na sua valorização humana, fortalecendo ainda o sentimento de pertença à comunidade em que se inserem.

Saudações europeias.

Neste curso, temos disciplinas técnicas
que nos preparam para trabalhar em
meio hospitalar e para saber lidar com
as várias situações no âmbito da nossa
função. Como complemento às disciplinas (parte curricular do curso) desenvolvemos um conjunto de atividades e
iniciativas, como por exemplo, visitas
a lares e atividades com idosos, dinamização de atividades dentro da escola
para os outros alunos, participação em
atividades de recolha de alimentos, desenvolver atividades no âmbito da vio-
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lência e do bullying, etc.
Vou desenvolver mais especificamente
a atividade de voluntariado que temos
vindo a realizar com auxílio de duas
professoras da nossa escola. Este projeto chama-se “Voluntariado Semanal
no Hospital do Fundão” e já se desenvolve desde 2008. Nos últimos anos
têm sido sempre as turmas de saúde
a assegurar este projeto, que consiste
em semanalmente dois alunos da turma, rotativamente, visitarem os serviços que funcionam no hospital do
Fundão. Durante esta visita é habitual
distribuirmos exemplares do jornal do
Fundão que é fornecido gratuitamente pela empresa do Jornal do Fundão,
numa parceria com a nossa escola. A
distribuição do jornal é o pretexto para
iniciarmos uma conversa com os utentes. Sentimos que esta conversa leva
alento e um pouco de alegria a quem

está doente e fragilizado. O projeto de
voluntariado permite-nos conviver com
vários tipos de pessoas, cada um com
o seu problema e inicia-nos no treino
para uma futura atividade profissional.
O primeiro contacto com os doentes é-nos também muito útil para quando
iniciamos o estágio nas instituições de
saúde, nomeadamente no próprio hospital. É um processo facilitador que nos
ajuda na integração no ambiente onde
o utente/doente está centrado e onde
vamos desenvolver atividades de âmbito profissional e mais técnicas.

O 25 de Abril no AEF

CONFERÊNCIA

Es

las do Fundão
co

Medalha de Ouro da Cidade do Fundão

As portas que
ABRIL nos abriu

O 25 de abril vai ser lembrado
no Agrupamento de Escolas do
Fundão através de várias atividades que envolverão toda a
comunidade escolar e, para as
quais, pedimos a colaboração
de todos.

VIII MERCADO
DA BAGAGEIRA

PAINEL COLETIVO
Pretende-se construir um painel coletivo composto pelo
conjunto de trabalhos por toda
a comunidade escolar - alunos,
professores, funcionários, encarregados de educação...

04 | abril | 2017
No estacionamento junto ao gradeamento da Escola Secundária

CONFERÊNCIA: “AS PORTAS
QUE ABRIL ABRIU”

Esta interação com os doentes é também uma forma de nos enriquecermos
enquanto pessoas tornando-nos agentes mais solidários e atentos ao mundo
que nos rodeia.
Camila Henriques, TAS 15

Coordenação: Ana Brioso R. Infante
upamento
Agr
de

Eu sou a Camila Henriques, tenho 18
anos e moro no Fundão. Estou no segundo ano do curso profissional de
técnico auxiliar de saúde da Escola
Secundária do Fundão e faço parte de
uma turma com vinte e um alunos. A
experiência que venho apresentar não é
apenas minha, mas corresponde ao trabalho desenvolvido por toda a turma.

Comunicação sobre voluntariado juvenil

A sessão realizou-se no passado dia 20 no IPDJ em Castelo Branco, e as duas
alunas terão agora a oportunidade de defender, em Sessão Nacional, o seu trabalho. As três escolas mais pontuadas na sessão nacional ganharão o direito a
participar numa Sessão EUROSCOLA, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Três das quinze escolas que participaram no Programa Parlamento dos Jovens
apresentaram oralmente ao Júri Distrital o trabalho com que se candidataram
nesta edição cujo tema é “Reinventando a Europa”. O Júri, constituído por Joa…”
quim Moreira, professor de História e ex. Delegado Distrital do FAOJ e Instituto Português da Juventude, Cristina Valente, jornalista e Carla Manuela Nunes,
In “Carta dos Direitos Fundamentais - 18.12.2000”
Professora de Português/Inglês e responsável bibliotecária do Agrupamento de
Esta é a reflexão proposta para as atividades do Clube Europeu no ano letivo Escolas Afonso de Paiva, avaliou os trabalhos escritos e apresentados oralmente
presente.
nesta sessão distrital, tendo atribuído a vitória ao Agrupamento de Escolas do
Em dezembro assinalámos a semana dos Direitos Humanos de 5 a 9 de dezem- Fundão.
bro. No dia 7 de dezembro com um debate comemorativo da proclamação da
DUDH pela assembleia geral da ONU subordinado ao tema “Os desafios políticos Ser Solidário
da UE na atualidade e a DUDH”. A sessão foi animada pelos professores Anabela
Martins de História e António Amaral de Sociologia. Durante a referida semana
foram expostos trabalhos dos alunos da turma APS14 e passaram no átrio da
escola vídeos alusivos aos direitos humanos.
A nossa escola continua através deste projeto
a
desenvolver
um
conjunto
de
ações
de
interesse
social
e
coEm março e até ao dia do agrupamento no final do 2º período, participamos com
exposições e distribuição de folhetos e postais sobre o papel de alguns organis- munitário em que toda a atividade desempenhada reverte
mos da União como o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, a favor do bem-comum, com destaque para o dos nossos
A Plataforma Europeia contra a pobreza e a Exclusão Social e a Direção-Geral da alunos e suas famílias em situação de maiores dificuldades. Das atividades já
ajuda Humanitária e de Proteção Civil da Comissão Europeia, bem como com realizadas este ano letivo realçamos a campanha de recolha de contributos da
ações de divulgação da Carta Europeia dos Direitos do Homem, da Convenção comunidade escolar, como roupas, material escolar, alimentos, artigos de higieEuropeia dos Direitos do
Homem, da Agência dos ne, cujo produto temos vindo a oferecer aos alunos carenciados; a oferta de
cerca de 20 cabazes de Natal; a entrega de produtos à Loja Social do Fundão; a
Direitos Fundamentais e do
divulgação de produtos da APPACDM e a campanha do Barrete Azul; o os pediQuadro Estratégico para os
tório nacional a favor da AMI; no dia do agrupamento, terá lugar o VIII Mercado
Direitos Humanos e a Demoda Bagageira;
cracia.
Regressaremos durante a semana da Europa, de 8 a 12 de
maio, com mais questões relacionadas com a defesa dos
direitos e da cidadania, até
ao final do ano letivo.

Projeto Erasmus + / Mobilidade à Eslovénia -

As alunas Margarida Carvalho e Neuza Mesquita, da turma TSJ15, são as vencedoras da sessão distrital do Euroscola.

A conferência é dirigida às turmas de línguas e humanidades
do ensino secundário e ao público em geral.

Adélia Mineiro
Antonieta Garcia

26 | ABRIL | 2017
10:00 HORAS
An�teatro do
Complexo Escolar

EXPOSIÇÃO: ASSOCIAÇÃO 25
DE ABRIL
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Foi um prazer o que aconteceu no Fundão. Houve
tempo para tudo o que estava previsto e tudo se
concretizou com a participação de todos.
Oito escolas do país - Lisboa, Oeiras, Beja, Covilhã,
Leiria, Viana do Castelo, Arcos de Valdevez e Fundão
- encheram a cidade com propostas artísticas.
Fez-se a descida da Pedra d’Hera com as respetivas
intervenções na paisagem, apresentaram-se trabalhos artísticos, montaram-se exposições, assitimos
a representações teatrais e a um desfile performativo, realizaram-se as Mini-Residências Artísticas,
conviveu-se, conheceram-se pessoas diferentes...
enfim, foi mesmo um PRAZER.
Se há um aspeto a realçar, será o da realização
das Mini-Residências Artísticas que juntou artistas
que estudaram na escola do Fundão e que, hoje

em dia, têm percursos muito variados em áreas
artísticas muito diversificadas. Assim, foi possível
termos Mini-Residências Artísticas monitorizadas
pelos ex-alunos em áreas como design (nas suas
várias vertentes), arquitetura (erudita, rural, das aldeias históricas), joalharia contemporânea, pintura,
escultura, instalação, modelação 3D, arqueologia,
dança,animação, stop-motion, ilustração, design de
moda, cinema, fotografia, video-clips ou olaria.
Todas elas com resultados muito interessantes na
contribuição para a formação artística dos participantes e para o seu desenvolvimento pessoal, como
ficou claro nas apresentações em plenário.
Para o ano há mais! E será em Oeiras (a confirmar)!
Já nos estamos a preparar, não é alunos de artes?

TEATRO HISTÉRICO DO FUNDÃO
O Grupo de Teatro Histérico do Fundão, apresentou nos Colóquios Juvenis de Arte a decorrerem no Octógono, o sketch “Guerra Santa” a partir da
obra de Bernardo de Santareno. Este documento em conjunto com outras
duas obras do mesmo autor (“O pecado de João Agonia “e “O Judeu”, vão
ser o mote de partida para o espetáculo “Pecado” a estrear brevemente
no Fundão.
Constituição e organização interna do grupo de teatro Histérico:
Coordenação interna: António Pereira e Teresa Correia.
Encenador: António Pereira.
Cartaz: José Luís Oliveira com alguns alunos de Desenho A, do 10.ºAV.
Participantes:
Afonso Pereira (7.ºF);
Ana Raquel Pereira (12.ºCT2);
Bianca Cordunean (9.ºC);
Dinis David (8.ºA);
Eduardo Taveira (7.ºF);
Francisco Barata (8.ºA);
Francisco Pereira (7.ºF);
João Salgueiro (7.ºF);
Lucas Roque (7.ºF);
Maria Chorão (8.ºA);
Núria Guedes (11.º CTAV);
Rodrigo Mata (10.º CT2);
Rodrigo Teófilo (8.ºA).

Tactum Innoxium

Puro Prazer?

Estas duas simples e poderosas palavras, “Puro Prazer”, foram o tema
central dos “XXI Colóquios de Arte”
que decorreram na cidade do Fundão entre os dias 22 e 24 de fevereiNo meio deste leque de trabalhos em exposição, houve um que captou especial- ro do presente ano, e contou com a
mente a minha atenção, o projeto “Tactum Innoxium”. O tema desta edição dos participação de mais de 300 alunos
colóquios foi “puro prazer” e este projeto foi, na minha opinião, o que melhor do todo o país.
Aquando da 21ª edição dos colóquios juvenis de artes, vários alunos do curso
de artes de diversas escolas portuguesas encontraram-se no Agrupamento de
Escolas do Fundão, trazendo com eles os mais variados projetos e trabalhos,
transformando a nossa escola numa maravilhosa galeria de arte.

representou o tema escolhido, pelo prazer do toque através da fotografia.

Os alunos da Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo montaram este projeto numa estrutura cilíndrica, coberta por uma manta preta e no interior encontrávamos inúmeras fotografias a preto e branco, onde podíamos identificar
os alunos nus ou de roupa interior, em momentos íntimos, ou imagens que nos
despertavam o impulso de tocar, demonstrando perfeitamente este prazer do
toque.
Eu, pessoalmente, gostei muito deste projeto. Estava bem concretizado o objetivo
do tema escolhido, transmitiu muita emoção e teve o poder de cativar a atenção
do público jovem, a ponto de causar arrepios. Gostei também da descrição do
projeto, escrita pelos seus autores, onde, além de muitas outras coisas, explicam
o significado do título; o nome escolhido encontra-se em latim por ser a origem
da língua, assim como o toque é a origem do desenrolar de vários sentimentos.
Concluindo, este projeto é muito interessante e transmite várias emoções, o
principal objetivo de qualquer obra de arte. Do “Tactum Innoxium” podemos
retirar a ideia de que o prazer é algo que ninguém sabe explicar, mas que toda a
gente sente de diferentes formas.
Mariana Flores, 10º CT1
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Assim, os participantes foram convidados o trazer trabalhos realizados pelos mesmos, em que estivesse presente o tema proposto.
Foram feitas várias atividades, mas
sem dúvida o auge destes colóquios
foram as “Mini Residências Artísticas” que, com o brilhante esforço dos professores organizadores,
proporcionaram aos alunos a possibilidade de durante um dia inteiro estarem em contacto mais direto
com uma área especifica no campo
artístico, desde moda, pintura, escultura, arqueologia, joalheria… Infelizmente de todas as residências
que estavam na lista, algumas não
foram possíveis de abrir pela não
disponibilidade dos formadores.
No entanto este pequeno contra-

tempo não levou a melhor, pois de
maneira geral todos se divertiram e
apreciaram a atividade, desejando
alguns que durasse mais tempo.
Como em tudo, existem sempre aspetos positivos e negativos a apontar, mas podemos orgulhar-nos de
dizer que, este ano, os pontos fracos estão em minoria, e isto deve-se
em grande parte ao bom empenho
dos alunos e professores da escola
organizadora, em especial à turma
DD3D14 e aos professores do departamento de artes, que trabalharam incansavelmente para oferecer
a todos ótimos momentos de “Puro
Prazer”.
Em suma, estes fantásticos dias repletos de diversão, convívio e, não
esquecendo o mais importante, aquisição de novos conhecimentos, deixam boas memórias em todos nós.
Foram momentos inesquecíveis!
Ana Carolina Carvalho, 11ºCTAV
(Texto de Opinião ,04-03-2017)
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Desfile carnavalesco

No dia 24 de fevereiro de 2017 a turma tivemos a preciosa ajuda do professor
do APS16 do Agrupamento de Escolas de música Luís Campos Costa.
do Fundão participou no desfile de carJoana Balhau, 10º. APS16
naval organizado pela Câmara MuniciA nível da organização, todos nos tivepal do Fundão.
mos empenhado para que tudo corresO tema do APS16 era o Choro do Ense bem. Na parte de expressão musical
trudo, e os alunos eram as Carpideiras.
nós tocamos bem mas de vez em quanAlgumas alunas levaram o caixão do
do um ou outro saia de fora do ritmo.
entrudo e outros tocaram o bombo em
Na expressão de plástica os fatos foconjunto com outros colegas da escola,
ram feitos de matérias recicláveis que
enquanto os restantes alunos da turma
tiveram alguns problemas, como por
diziam quadras a “chorarem” num meexemplo, faziam muito calor e no final
gafone sobre o Fundão e a nossa escola.
começaram a cair. Na expressão dramáAlguns dos aspetos escolhidos pelos tica tivemos muito trabalho a formar as
alunos foram: a fila para o bufete, as quadras, mas no final todos as decorabaixas temperaturas em alguns espa- ram para as dizer no desfile.
ços da escola, o cineteatro do Fundão a
Diogo Oliveira
cair, a falta de espaços para atividades
lúdicas e culturais para os jovens na ci- A atividade de carnaval correu bem
mas, havia muitos aspectos a melhorar:
dade, entre outros choros.
como por exemplo os fatos davam caOs alunos do APS16 prepararam esta
lor e o lenço estava sempre a cair, os
atividade nas aulas de Área de Expresmeninos dos bombos estavam sem ritsões com o professor António Pereira,
mo, os figurinos cada aluno levou fatos
fizeram os fatos com que desfilaram
feitos de materiais reciclados. Na excom materiais reciclados – plásticos e
pressão dramática tínhamos que chocartões – e escreveram as quadras com
rar cada vez que diziam uma quadra e
as próprias ideias, umas choradas no
durante o caminho.
recinto escolar, outras durante o desfiCátia Bernardo
le nas ruas do Fundão. Na parte musical

Carnaval 2017

Desde o dia 11 de janeiro que os anões da turma APS15 estiveram bastante atarefados. Costuraram as suas fatiotas, prepararam as suas coreografias em modo
feliz e animado. Com a ajuda do professor Carlos Rodrigues, o professor da disciplina de Área de Expressões, os anões mantiveram sempre a organização, pois
eles são um pouco trapalhões.
Como no Carnaval ninguém leva a mal, a Branca de Neve, o príncipe e os sete
anões, conseguiram manter uma ótima relação com a bruxa má, a rainha e o caçador pelo dia fora. Começaram pela manhã e prepararam-se, de modo a ficarem
à maneira, saíram à rua dia 24 de fevereiro e foi uma grande brincadeira. Foram
bem recebidos pela floresta fora e reinaram a toda a hora!

Clube Ambiente e Vida

É provavelmente um dos clubes mais
sazonais do AEF. Visto por fora parece
um exemplo perfeito de deriva genética, nomeadamente no que respeita ao
efeito gargalo. Passo a explicar: nada
é imutável, nem sequer as entidades
mais ou menos abstractas que configuram espaços de aprendizagem e vivência do AEF como os clubes. Sim, evolução é inevitável e mesmo que a história
se repita, os intervenientes são outros.
É isso que torna o processo desafiante para os coordenadores e mantém a
chama de entusiasmo para os novos
colaboradores.
A deriva genética é um factor de evolução à deriva… Já perceberam, depende
de muitos fatores (daí parecer aleatório) e pouco de fatores específicos que
configuram melhor os casos de seleção
natural, como o poder dirigido de um
diretor, ou a orientação de um coordenador ou ainda as recomendações de
uma comissão de avaliação. É assim o
poder de sedução do Clube Ambiente
e Vida – muito dependente de fatores
“não controlados”.

Carnaval na Escola - É Carnaval ninguém leva a mal!
As professoras de Inglês (Grupo 120) Isabel Gonçalves e Sónia Tomé dinamizaram uma atividade inserida no Plano Anual de Atividades cujo principal objetivo
foi desenvolver o espírito criativo dos alunos. Assim, lançámos um desafio aos
alunos do 3º e 4º anos de escolaridade da EB João Franco, Fundão e respetivas
famílias para que idealizassem um disfarce de Carnaval para o Rocky, a personagem do projeto de Inglês em vigor na escola. Os alunos participaram com
trabalhos que alegraram a escola nesta época de folia, animando o espaço com
variadas cores, materiais e texturas, resultando numa exposição fantástica.
É de louvar o empenho e a imaginação das crianças e suas famílias na elaboração
do seu disfarce.

Votos de um bom Carnaval!
Aqui fica o registo de alguns trabalhos:

Parlamento dos jovens – básico e secundário

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 Portuguesa e do Poder Autárquico: Desafios ao Poder local.
Está concluído o processo no agrupamento
Estiveram como representantes do agrupamento na sessão distrital:
- no ensino básico, os alunos João António Cordeiro da Cunha Ribeiro do 9º D,
Rodrigo Miguel Nogueira Teófilo do 8º A, José Alberto Madalena Pereira do
9º A , Guilherme Ramos Diogo do 9º D e como suplente Maria Barata do 9º A.
A aluna Maria Proença Martins Saramago do 9º D foi secretária da mesa da
sessão distrital.
grupos, mas muito mais raramente comigo enquanto professor. Não é que
não sinta ser reconhecido no meu papel de professor mas há projetos específicos que dependem de uma cumplicidade muito maior em que o professor
passa a ser o cúmplice de uma realização e progressão pessoal que tem uma
dimensão superior ao da simples atividade letiva.

Ao longo dos anos (muitos) foi sempre
assim. Anos de enorme sucesso numérico (n.º de participantes) sucedem-se
a anos paupérrimos. O coordenador
manteve-se, a determinação é idêntica,
as condições não variam muito, mas o
público evolui e a mensagem de um ano
não é válida no ano seguinte. Porquê?
Porque houve evolução de demasiadas
variáveis e ocorre evolução nas preferências ou possibilidades de frequência
do público do ano seguinte.

Como em outros anos, o nosso propósito continua a ser promover o gosto
pela ciência, detetando realidades estranhas, experimentando ideias loucas,
observando a realidade sob perspetivas
não convencionais e propondo explicações menos fundamentadas. Nem todos estão disponíveis mas um grande
obrigado à noviça (mas já confirmada)
Fátima, ao mentor e respeitado Gabriel,
aos jubilados (mas não reformados)
David e Filipa, mas também uma palavra de incentivo a todos os que nos visitaram apenas algumas vezes.

Há quem goste de associar o número
de participantes ao sucesso dos projetos. Essa questão parece-me insuficientemente abordada. Alguns dos melhores projetos do Clube Ambiente e Vida
surgiram quando existia um menor número de participantes. Esses projetos
não significam necessariamente visibilidade externa. Há um retorno quase
silencioso que nos mantém na determinação. Todos os anos o clube recebe
de volta antigos colaboradores, participantes ou não em projetos de vulto.

Finalmente, um convite a todos os alunos do AEF. O Clube Ambiente e Vida
é um clube de ciência que funciona semanalmente, às quartas-feiras após as
14h50, nos laboratórios B1/B2 da escola secundária e em que qualquer aluno
pode desenvolver atividades experimentais relacionadas com as Ciências
Naturais. Não são necessárias inscrições…, mas é necessário aparecer! Se
fores tímido podes trazer uma fralda,
ou um peluche, ou o cão, ou a namorada…

- 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.
A aluna Tânia Sousa Ribeiro do 11º LH foi vice-presidente da mesa. No mesmo dia decorreu a sessão distrital do Euroscola sendo o nosso agrupamento
representado pelas alunas Margarida Gavinhos e Neuza Mesquita, ambas da
turma TSJ15.
A sessão do ensino secundário decorreu no dia 20 de fevereiro e os alunos foram
acompanhados pela professora Natália Marques.
A sessão do ensino básico decorreu no dia 21 de fevereiro e os alunos foram
acompanhados pelo professor António Amaral.
Os representantes do ensino secundário foram eleitos, como primeira escola,
para representar o distrito em Lisboa e viram o seu projeto de recomendações
ser escolhido para representar o distrito. Também as alunas concorrentes ao
Euroscola foram escolhidas para representar o distrito na final.
A todos os alunos que participaram no projeto integrando listas ou votando as
nossas felicitações, aos alunos do ensino secundário que estarão em Lisboa nos
dias 8 e 9 de maio, quer para a sessão nacional do Parlamento dos Jovens quer
para o Euroscola, desejamos as maiores felicidades.
António Amaral, Natália Marques

O gato
Lá vai ele, silencioso
Como uma pena leve,
Caminha como uma sombra na noite.
À luz do luar vi a tua cara,
Preta e destemida.
Com o teu olhar imponente
Encantas toda a gente.
Saltos altos e correr ágil
Saltos que tocam no luar.
Gato, gato feito dos raios da lua
Felino encantador

Serviço de Voluntariado Semanal no Hospital do Fundão

Paralelamente a estas visitas, o projeto
tem ampliado as suas atividades contando sempre com o espírito solidário de outros intervenientes, quer sejam alunos ou
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os professores que com eles trabalham.
Este ano letivo, em articulação com o
Departamento de Expressões, realizou-se a distribuição de pequenos trabalhos alusivos ao Natal e realizados
pelos alunos do 2º ciclo; os alunos da
turma APS 14 participaram no projeto “Natal no Hospital” promovido
pelo Voluntariado da Liga dos Amigos
do Centro Hospitalar Cova da Beira; a
mesma turma entoou cânticos de Natal
no Serviço de Cuidados Paliativos e de
Medicina 3 no Hospital do Fundão em
articulação com a disciplina de Área
de Expressões; vinte e seis alunas do
Agrupamento participaram, nos dias 3
e 4 de dezembro, na campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar
contra a Fome da Cova da Beira; a aluna Camila Henriques da turma TAS 15
participou na mobilidade do Programa

Ana Luísa Figueiredo, 6º A

É uma pessoa
rapaz ou rapariga não vou dizer
Porque depois deste poema
Tudo ficarás a saber

É assim connosco e com outros clubes/

Este projeto é desenvolvido semanalmente por duas professoras e alunos/
as da turma TAS 15. Assim, todas as
quintas feiras de manhã, o grupo de
quatro elementos dirige-se ao Hospital
do Fundão onde interage com os doentes e/ ou familiares. O sucesso deste trabalho assenta na capacidade dos
intervenientes de darem algum do seu
tempo à causa do voluntariado, mas
também na colaboração do Jornal do
Fundão que, semanalmente, fornece os
jornais oferecidos aos doentes e o Hospital do Fundão que abre as portas da
instituição para que os alunos e professoras possam concretizar um projeto
pessoal e coletivo comum.

Elegante!
Gato, gato feito dos raios da lua
Inteligente,
Grande e forte
Levas o encanto
A todos os telhados
Da minha rua
E eu que sou poeta
Te admiro
Gato, gato feito dos raios da lua.

Erasmus + realizado na Eslovénia entre 19
e 25 de fevereiro de 2017
onde fez uma comunicação sobre a sua
experiência como voluntária, visto ser
esse o tema central dessa mobilidade.
Neste momento, já existe um novo grupo de alunos da turma APS 16 que se
envolveu neste projeto durante a ausência dos colegas participantes habituais devido à realização da sua Formação em Contexto de Trabalho.
Este projeto contribui, certamente,
para a formação de cidadãos mais responsáveis, atentos e disponíveis para
agir, tal como é o desígnio do seu Projeto educativo.

Para uma pessoa calma
também tem um ar trapalhão
Dedica-se de corpo e alma
Mas com grande diversão
Simpatia, delicadeza e bondade
qualidades que não vão faltar
Mas como é natural
nem a todos pode agradar
Rosto redondo,
olhos brilhantes e belos
mais castanhos
do que os caramelos
Cabelo curto
escuro e ondulado
Nariz grande
largo e um pouco achatado
Não é alta
mas é magra com certeza
tem um sorriso amigável e
uma expressão muito afável
Autor: Diogo Pombo, nº7, 8º A
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É TEMPO DE CARNAVAL

Carnaval na Capinha

O mês de fevereiro foi dedicado à folia e à palhaçada. As crianças do JI de Enxames viveram esta quadra com muita alegria e boa disposição. Enfeitamos a nossa
sala com serpentinas, fizemos trabalhos alusivos ao tema e com eles decoramos
a sala que ficou alegre e divertida.

No desfile da Capinha, que foi realizado no dia 24 de Fevereiro, os meninos
da escola e do Jardim de Infância da
Capinha vestiram fatos engraçados,
de profissões antigas, como: mineiro,
Na sexta-feira, dia 24, viemos para a escola todos mascarados com os nossos
cozinheira, padeiro, limpa chaminés,
fatos preferidos e fomos passear pelas ruas da aldeia. As pessoas vieram para a
cavaleira, construtor, peixeira, leiteira,
rua para nos ver e acompanhar! No final do desfile, fomos ao Centro de Dia da
pastora e outras.
localidade, visitar os idosos e cantar algumas canções de carnaval. Eles gostaram
muito e ficaram muito felizes com a nossa visita. Foi uma época bastante diver- Primeiro fizeram um desfile dentro da
escola, para saberem quem era o metida!!!
lhor mascarado.

CARNAVAL em Pêro Viseu
No Dia de S. Valentim ouvimos a história do Espantalho Enamorado; depois de
explorarmos a amizade e amor que unia a Amélia e o Gustavo, pintámos corações em esferovite e fizemos quadras alusivas ao tema que colocámos nos corações que pintámos. A partir da exploração desta história e com a colaboração de
alunos, professores, auxiliares, pais e encarregados de educação da Pré- escola
e do 1º ciclo, elaboramos lindos fatos de espantalhos com os quais desfilámos
pelas ruas da aldeia no dia 24 de Fevereiro, comemorando assim o CARNAVAL.
Além do tradicional desfile pelas ruas da freguesia, fizemos uma visita aos avós
do centro de dia, tentando assim levar a alegria das crianças e desta quadra aos
idosos. Estávamos muito bonitos e animados e pelo caminho distribuímos os
corações com as quadras que fizemos no dia de S. Valentim. Achamos que o Gustavo e a Amélia ficaram felizes com esta nossa atitude, nós divertimo-nos muito.

Visita ao Lar de Nossa Senhora de Fátima
Muitas pessoas foram ver e tiraram fotografias.
De seguida voltaram para a escola, todos muito satisfeitos com a diversão
que tiveram.
Depois, antes de verem um filme que
era os melhores momentos do esquilo,
do filme “ A idade do gelo”, as professoras nomearam quem era o melhor
mascarado, que foi o limpa chaminés.

Viram o filme que os fez morrer às garDepois foram passear por vários sítios
galhadas até o professor de ginástica
da aldeia, por exemplo: o minimercado,
chegar, onde também se divertiram.
o lar, o centro de dia, o jardim e muito
Daniel Alface (3º ano – EB Capinha)
mais.

Desfile de Carnaval
No dia vinte e quatro de fevereiro, os alunos da EB do Salgueiro desfilaram pelas
ruas da localidade, disfarçados dos seus heróis preferidos, cantando e alegrando
as ruas com muita cor e boa disposição. Pelo caminho atiraram serpentinas e
papelinhos às pessoas que os vinham ver.
Visitaram a Junta de Freguesia, onde as crianças foram presenteadas com guloseimas, fizeram uma surpresa aos amigos do Jardim de Infância e aos idosos e
também entraram em alguns cafés, entoando cantigas de Carnaval.

EB e JI de Pêro Viseu

O Brilho
Subo por umas escadas
E deparo-me com a paixão,
Deparo-me com a alegria, com a tristeza…
Deparo-me com um simples chão.
Eu danço, canto, rebolo,
Choro, grito, rio-me…
Ali, não sou eu,
Ali, sou melhor.
De repente as luzes apagam-se
As cortinas abrem
O silêncio ouve-se
O coração acelera
A mente apaga-se
O espetáculo começa.
Maria João Pacheco, 6º A

A pantera
Vives nos lugares obscuros,
Vives num sítio longínquo.
Porque não te deixas ver?
Porque te escondes sempre na sombra?

O GATO
O gato é
um chato
Tem olfato
Patas que podem andar no mato.
É tão magro como um pássaro
De grandes bigodes
parece um bárbaro!
Ele gosta de caçar ratos
porque são mais baratos.
Deita as coisas ao chão
porque acha uma diversão.

Me mola viajar - España y sus rincones

No dia 07 de março, a turma do 10.º APS16 fez novamente uma vista ao Lar
de Nossa Senhora de Fátima para dar asas ao projeto A Poesia Anda na Rua.
Esta ideia consiste em os alunos conversarem de modo afetivo com os clientes dos dois lares da Santa Casa da Misericórdia do Fundão e perguntarem-lhes
que digam poesias de tradição oral que se lembrassem de antigamente. Alguns
conseguiram-nos comunicar lengalengas, trovas, ditados, provérbios e músicas,
outros nem por isso pois estavam doentes ou porque simplesmente não se lembravam. Mas ficámos muito contentes com o resultado obtido pois conseguimos
que alguns idosos nos contassem alguma coisa e muito interessante por sinal.
Uns eram mais tímidos que outros, o que é normal, pois aparecemos de repente
e eles não tinham pensado em nada para nos ajudar.

No âmbito da disciplina de Espanhol,
os alunos de 11º e 12º anos realizaram
uma visita de estudo a Espanha. O evento teve início na madrugada do dia 24
de fevereiro de 2017, pelas 4:30, com a
saída do Fundão. Professores e alunos
organizaram-se, tendo como destino
algumas cidades do país vizinho.

A primeira paragem foi em Ávila. Esta
cidade recebeu o grupo com um frio
Joana Balhau que depressa se transformou num calor reconfortante através da sua paisagem estupenda que, dificilmente, se
apagará das memórias. Visitou-se o Monasterio de la Encarnación, onde viveu
Santa Teresa de Jesus, percorreram-se
a pé as muitas ruas do casco antiguo
e passeou-se pelas muralhas que rodeiam a cidade. Como habitualmente, o
dia manteve-se frio…

Depois da enriquecedora visita à cidade de Ávila, partiu-se em direção a Segovia. À chegada, visitou-se o belo Alcázar, fortaleza e residência temporária
de membros da realeza. Aí, foi proporcionada uma experiência ímpar através
de todo o espólio que ‘transportou’ o
grupo para uma época distante. Houve
ainda tempo para admirar o grandioso
aqueduto romano, que serpenteia pelo
centro da cidade. Depois professores
e alunos saíram em direção do albergue onde pernoitaram. Este situa-se
Rota dos Lanifícios e do Marquês de Pombal
numa bonita paisagem campestre. Ao
anoitecer, o grupo realizou diversas
Visita ao Museu dos Lanifícios da Covilhã
atividades de entretenimento, podendo
No dia 1 de fevereiro, os meninos do Voltamos à Universidade, mas antes foadmirar a beleza de todo o espaço enJI/EB de Capinha foram buscar os me- mos ver os aviões, um chama-se F 16
volvente.
ninos do JI dos Enxames e do JI e EB de 425, e outro chama-se Alfa Jet 2417.
O segundo dia, 25 de fevereiro, comeFatela e seguiram viagem até ao Museu
Voltamos para o Museu e o Sr João
çou com a visita à estação de Atocha.
dos Lanifícios da Universidade da Beira
Lázaro apresentou-nos à Srª D. Helena
Ésta es la estación de trenes más imInterior, quando lá chegamos fizemos
e à Srª D. LIA , os mais crescidos foram
portante de Madrid. Fue inaugurada
o lanche da manhã. Quando todos acajogar um jogo (Caça à Máquina), tínhaen 1851 bajo el nombre de Estación del
bamos de lanchar fomos ver vários timos que encontrar a máquina certa,
Mediodía siendo la primera estación de
pos de máquinas, em que os homens e
saber o nome dela, de que marca era e
tren de la capital. En 2014, por ejemas mulheres trabalhavam antigamente
para que servia. O grupo dois, que era a
plo, pasaron por Atocha más de 15
De seguida fomos para outra parte, minha equipa ganhou e depois tirarammillones de pasajeros.
onde havia vários poços, neles punham -nos uma fotografia, todos receberam
uns bichos que davam cor vermelha um certificado de participação. Os mais O almoço partilhado decorreu no ene depois punham lá a lã para tingir. pequenos fizeram um atelier, onde utiDepois subimos uma escadaria onde lizaram tecidos e lãs para decorarem
passamos para as máquinas elétricas, uma ovelha.
vimos uma máquina onde se colocava
De seguida, saímos da Universidade e
lã e depois saía de lá o fio quase pronficamos à espera do autocarro. Voltato, também vimos uma máquina que se
mos para a escola e cantamos os parachamava Casal e dos fios ia, para uma
béns ao nosso colega Bastien, que fez
máquina que fazia tapetes, mantas, etc.
nove anos e comemos dois bolos, que
O Sr. João Lázaro explicou que naquela
ele tinha trazido para comemorar o seu
parte, onde nós estávamos já tudo traaniversário, um tinha forma de um urbalhava a eletricidade. De seguida fosinho e outro era rectangular.
mos almoçar ao refeitório da Universidade da Beira Interior. Depois fomos ao Este vai ser um dia que nunca vamos
Parque, mas para lá chegarmos fomos esquecer.
no elevador da Goldra, todos os meni- Matilde Maio Henriques (4º ano – EB
nos foram brincar no parque.
de Capinha )

cantador Parque del Buen Retiro. Visitou-se com tranquilidade este espaço
central e emblemático da capital, propício à prática de atividades ao ar livre
(espectáculos de marionetas, músicos,
lectores de manos, senderismo, etcétera).
Posteriormente, todos se dirigiram ao
estádio Santiago Bernabéu, o que, para
alguns alunos, foi o momento auge do
dia. Neste local, vários estudantes tiveram a oportunidade de fazer o Tour
Bernabéu. Durante o referido trajeto,
foi possível ver alguns troféus do clube
madrileno, visitar o relvado, a sala de
imprensa e os balneários, entre outros
locais do estádio. A visita terminou na
loja oficial do Real Madrid onde muitos alunos fizeram algumas compras. O
programa cultural deste dia terminou
com a visita ao fantástico jardim vertical existente junto do edifício CaixaForum Madrid, um edifício dedicado às
artes em geral. Por volta das oito horas,
o grupo chegou ao albergue onde jantou e descansou.
O terceiro e último dia de visita, 26
de fevereiro, começou com a visita ao
Museo del Prado. Neste magnífico local, apreciaram-se algumas das obras
mais representativas de vários pintores
espanhóis – Velázquez, Goya, Murillo,
etc. –, destacando-se os conhecidos
quadros El Caballero de la Mano en el
Pecho, Las Tres Gracias, La Maja Desnuda e Las Meninas. Seguiu-se o almoço em diferentes locais circundantes à
Puerta del Sol e, em seguida, houve a
oportunidade de praticar in loco el español nas mais diversas situações e espaços (Gran vía, Plaza Mayor, Casa del
libro, entre outros).
Ao fim da tarde, efetuou-se a viagem de
regresso ao Fundão com vontade de iniciar a visita de estudo. Espãna mola…
Alunos de espanhol a frequentar os
11º e 12º anos

Tatiana, 6º A

Diz-me tu, ó pantera,
O que trazes por trás de tal breu,
De trás de um oceano cheio de segredos,
De trás de tal imensidão?
Maria João Pacheco, 6º A
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O pecado a que nós dois chamamos amor
Se amar
é tão bonito
e não há maneira de errar.
Porque é que
por vezes,
lhes dá direito a castigar?
Chamam-lhe pecado
ao que nós chamamos amor.
Todos acham errado
eu querer estar do teu lado
e sentir o teu calor.
Mas estou a crescer
e já não me importo
se chamam ao nosso amor de torto
porque mesmo quando estiver morto
o nosso amor haverá de prevalecer.
Estou cansado mas
não me arrependo
de te ter encontrado,
de ter pecado,
de te ter amado.
Porque mesmo depois de tudo
o que cada um de nós perdeu,
o que cada um de nós sofreu,
já não quero ir para o céu
se não puderes ser meu
Dinis David, Nº7 8ºA

8ºC

Os “monstros” só saem à noite

Amor é um veneno doce, quando se fica
viciado não pode ser parado.
Sara Barbosa nº.18

Somos os monstros,
na escuridão
nos refugiamos
junto dos
sentimentos dos humanos

Ricos e pobres, todos podem amar
E para tal o amor têm de cuidar.
David Mesquita
Olhar para os teus olhos
é como tentar enfrentar o sol.
É tentar sentir a luz imensa
Que enche o teu coração.
Beatriz Nisa
Amizade é...
Muito
Importante!
Zangas há, mas não duram!
O Amor escondido pode ser verdadeiro,
Saber Dar-se, Entregar-se… com ser certeiro?
O verdadeiro amor é ver outra pessoa feliz.
Carla Ferreira
No amor é ter alguém
Que no nosso coração
Vá encontrar uma paixão
Com carinho e emoção
Vânia Campos

Proposta: Redige um texto a partir
da frase “Sei que, um dia, virá ter
comigo” (a propósito de um filme O Gato que Sentia Saudades da
de animação de Pedro Seromenho Lua
sobre um gato e a lua)
Numa certa noite parecida com veludo,
de um preto reluzente, o Gato Vladimir
Putin encontrava-se na torre da igreja,
que tinha um sino que pesava seiscentas toneladas de bronze, onde se encontrava a fascinante Lua. Ao vê-la, ele
ficara tão espantado que quase caía do
sino para baixo.
A Lua era branca como a cal, redonda como o botão utilizado por todos
os meninos para fazer desaparecer as
professoras, do livro de Maria da Conceição Vicente.

Somos poucos
antes muitos mais,
porque aqueles
que se titulam “normais”
derramaram o nosso sangue
sobre os rios e canais.
Somos todos do mesmo sangue
apenas de diferentes terras.
Somos almas inocentes
mas acusaram-nos de
conflitos e guerras.
Chamam-nos de podres,
anormais e criaturas de horror.
Sem perceberem
Que tudo o que queremos;
é amor.
Mas ainda temos a esperança
que a sociedade seja capaz
de parar a matança
e atingir a paz
Dinis David, Nº7 8ºA

Começou tudo no cimo da Serra da Estrela, onde o Gato Peúgas esperava desesperadamente pela Lua. A montanha
era enorme, verde, com árvores frondosas cheias de folhas verdes e flores
coloridas.
Passado algum tempo, o Gato Peúgas
sentiu uma luz brilhante aproximar-se.
Quando ele olhou para trás, encontrou
a mulher da sua vida: a Lua. Ela era brilhante como raios de sol, de lábios finos
e pintados, olhos pestanudos, pintados
e azuis. O Gato, fascinado, esfregou os
olhos e perguntou:

O Gato tinha imensas perguntas para - Estou a sonhar?!
lhe fazer:
- Não… - disse a Lua.
- De onde vieste?
- Tu és quem eu penso que és?
- Vim do espaço sideral.
- Sim, sou… - respondeu a Lua.
- Como é viver lá em cima, miau?
- Como te chamas? - perguntou o Gato.
- É uma vida flutuosa!
A Lua, corada disse:
- Como te criaste, miau?
- Chamo-me Brilhante, e tu?
- Antes, era só uma fatia de queijo pe- Eu chamo-me Peúgas.
quenininha, mas, porém, aproximei-me
do sol e o calor fez com que a minha O Gato abraçou a Lua e disse-lhe:
- Adoro-te!
massa ficasse branca e crescesse.

Centopeia e o musical
Era uma vez uma Centopeia que queria
descobrir o seu talento.
Pensou ser futebolista, mas fazia tropeçar os colegas.
Pensou ser empregada, mas deitava
tudo abaixo.
Pensou ser escritora, mas as suas pernas atrapalhavam.
Então, um dia, ela decidiu que não tinha nenhum talento. Mas, os seus amigos disseram-lhe:
- Porque é que vais desistir? Ainda há
um monte de coisas que não experimentaste! Vem connosco.

O Universo mais perto de
ti!
A Astronomia tem acompanhado a
nossa história e cultura e tem constantemente revolucionado o nosso pensamento, presenteando a Humanidade
com pistas em direção ao futuro. No
passado, a astronomia foi usada por
diversas razões práticas, como medir
o tempo, marcar as estações do ano
ou navegar nos vastos oceanos, atualmente o desenvolvimento científico e
tecnológico da astronomia têm vindo
recorrentemente a transformar-se em
aplicações essenciais para o nosso dia-a-dia, como computadores pessoais,
satélites de comunicação, telemóveis,
Sistema de Posicionamento Global (popularmente conhecido por GPS), painéis solares, scanners de ressonância
magnética, micro laser e muitas outras
aplicações para a medicina. Além de
todas estas vantagens, a astronomia
concede-nos o simples prazer de poder observar a beleza do Universo que
nos rodeia. Deste modo, pretendemos
suscitar o interesse no âmbito da astronomia e criar várias atividades e observações noturnas, abertas a todos os
alunos desde o jardim-de-infância ao
12º ano e para toda a comunidade.
Este projeto nasceu no âmbito da disciplina de Física de 12ºano, com a finalidade de conhecer o funcionamento
dos telescópios robotizados ETX- 90EC,
cedidos pela associação Astronómica
do Fundão. É um telescópio que oferece uma qualidade ótica muito boa e é
particularmente excelente na observação da Lua, do Sol (com filtro apropriado), e dos planetas gasosos Saturno e
Júpiter. A utilização de um telescópio
de pequena abertura (como o ETX) é
sempre mais difícil, pois necessitam
de maior experiência da parte do seu
utilizador para se conseguir observar
detalhes que não são imediatamente
óbvios. Para que se torne mais fácil, temos como objetivo a elaboração de um
manual de fácil acesso e compreensão,
e um tutorial sobre o funcionamento do
telescópio em questão. Assim sendo, é
nos possível contribuir para a evolução
e desenvolvimento deste agrupamento
na área das ciências.

Chegaram ao teatro. A Centopeia comeTerminada a conversa, saíram do sino. O Gato, sentindo-se envergonhado, per- çou a ouvir música e disse:
guntou:
E a Lua exclamou:
- É bonita esta música, não acham?
Beatriz Aleixo (12CT2); Jéssica Al- Queres ir dar um passeio a Paris?
- Eu já tenho namorado.
Quando entraram, a Centopeia viu uma
meida (12CT3); Jorge Santos (12CT3);
E a Lua, entusiasmada, respondeu:
E o Gato respondeu:
grande orquestra a ensaiar.
Matilde Craveiro (12CT3)
- Claro que sim!
- Ah, que pena, miau!
A Centopeia pensou “Quero ser maesO Gato, que outrora gostara da Lua, E os dois partiram, apaixonados um tro!”. E, a partir daí, a Centopeia liderou
a mais organizada orquestra. Porque,
pelo outro.
esquecera-a do coração.
Rodrigo Nunes, n.º 18, Sara Campos, Anaísa Mendes, n.º1, Beatriz Oliveira, como sabem, ela tem cem patas!
Sara Campos, n.º20 – 5.ºE
n.º2, Micaela Coelho, n.º16 – 5.ºE
n.º 20 – 5.ºE

Hooblin, uma camisola inovadora!
A Hooblin (combinação de hoodie, camisola com capuz, e blind, que significa cego em inglês) é uma camisola inovadora direcionada para os invisuais,
criada com o intuito de ajudar à integração destes na sociedade. Esta deteta obstáculos tornando estas pessoas,
assim, mais independentes.

A Hooblin é o nosso projeto científico
que é baseado no princípio da ecolocalização, utilizando sensores ultrassom,
que identificam obstáculos dos pés à
cabeça.

DACN, o que é?
As catástrofes naturais são fenómenos
que o homem não é
capaz de controlar e a
ciência tem de desenvolver os meios para
ajudar as pessoas que
são atingidas por terramotos, cheias, furacões … Com o objetivo de ajudar a resgatar vítimas de
terramotos e desabamentos, pretendemos desenvolver o DACN – Drone Anti-Catástrofes Naturais – que terá como
objetivo encontrar pessoas soterradas
em locais de difícil acesso a equipas
humanas.

A camisola com capuz está equipada
com uns fones interiores e ombreiras
vibratórias que apitam e vibram, resEscolhemos realizar este trabalho, de petivamente, quando os sensores detemodo a ajudar esta minoria que, ao tam um obstáculo. Ao ter as ombreiras
longo dos anos, tem sido esquecida.
é possível que o sujeito seja avisado
sem ter o capuz, oferecendo duas escoSegundo um estudo de 2009, em Porlhas a nível estético.
tugal existem cerca de 160 mil pessoas
com problemas de cegueira das quais Esperamos fazer a diferença com este
20 mil são invisuais e os restantes projeto e ajudar o máximo de número
apresentam capacidade visual muito de pessoas possível. As minorias não
O DACN está a ser desenvolvido no âmreduzida. A nível Mundial esta minoria têm que ser desprezadas pelas caracbito da disciplina de Física e está a parfaz cerca de 40 milhões de pessoas e terísticas que têm, mas, sim, apoiadas
são cada vez mais.
pela sociedade. Se um bom cidadão
queres ser, a Hooblin tens que promoApesar de alguns auxílios que este gruver!
po possa ter, não são suficientes. Existem sempre situações nas quais a ben- Catarina Roque,12ºCT2; Ingride Gasgala não é muito viável e em outras nas
par, 12ºCT3; Joana Brioso,12ºCT2;
quais não existe ninguém à volta para
Rui Fernandes, 12ºCT3
ajudar.

ticipar na 14ª edição
do Prémio Ciência
na Escola, da Fundação Ilídio Pinho e no
NOVA Challenge da
Universidade Nova
de Lisboa.
Quanto às características do DACN, este é um quadricóptero, controlado à distância, que possuirá uma câmara de infravermelho a
qual deteta o calor humano, avisando
as equipas responsáveis para tornar o
resgate mais rápido e eficaz.

Make Drones Great Again !
Duarte Carvalho; Henrique Costa;
Julien Batista; Júlio Reis; Miguel Ferreira - 12CT1

“sonoplastia, desenho de som em teatro”

Detetives particulares
O projeto que decidimos desenvolver
na disciplina de Física de 12º ano foi
a criação de uma câmara de nevoeiro.
Escolhemos este projeto a fim de conhecer melhor as partículas que nos
rodeiam.

À semelhança de oficina de formação, aconteceu no passado dia 8 na sede do
Agrupamento de Escolas do Fundão, para 23 pessoas uma provocação a que se
deu o nome “sonoplastia, desenho de som em teatro”. José Alexandre Barata
da ESTE, Estação Teatral, ”nosso amigo”, desenvolveu, misturando os recursos
da representação e os efeitos sonoros de recriação de paisagens, processos de
criação simples; trovões, o ruído do vento, da saraiva, trombetas, flautas, sons
de instrumentos e ainda dos cães, das ovelhas e das aves. Todo o discurso deste
homem foi feito pelo meio da imitação, com vozes e gestos à mistura e a narração a que já nos habituou no teatro.
No lugar vazio e silencioso, abriste-nos uma porta na qual todas as ficções são
possíveis construir. Obrigado, José Alexandre.
“sonoplastia, desenho de som em teatro”, esteve ao cuidado da nossaaudiolab,
laboratório de som. A todos os participantes o nosso bem-haja.
O Coordenador da nossaaudiolab, laboratório de som.

Devem estar a perguntar-se: “O que é
uma câmara de nevoeiro?”. Uma câmara de nevoeiro é um detetor de partículas criado por Charles Thomson Rees
Wilson em 1897. É capaz de detetar
partículas subatómicas. Posteriormente deu origem aos atuais detetores de
partículas que se encontram no CERN
(Organização Europeia para a Pesquisa
Nuclear).
Nós vamos reproduzir esta câmara de
nevoeiro e vamos utilizá-la para o estudo de Radões, principalmente, que são
partículas radioativas que abundam em
casa graníticas, bastante comuns aqui
na região. Atualmente são utilizados
no tratamento do cancro, daí o interesse no seu estudo. Vamos descobrir o
futuro nas casas do passado!
Alexandre Freira, 12CT3; Filipe Teixeira, 12CT2.
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Visita Filosófica a Tomar

Grupo de cantares da Escola Secundária do Fundão
Animou os Idosos do Lar da Misericórdia de Alpedrinha

No dia 10 de fevereiro decorreu uma visita de estudo a Tomar no âmbito da
disciplina de filosofia. Tratou-se de uma atividade interdisciplinar que incluiu O Grupo de Cantares da Escola Secundária do Fundão já nos habitou à sua disvisitas guiadas ao Castelo e Convento de Cristo, à Sinagoga, ao Núcleo de Arte ponibilidade e presença em atividades desenvolvidas no Agrupamento e em Instituições, sempre com o objetivo de animar e ser solidário com os outros.
Contemporânea e ao centro histórico desta cidade.
Tomar tem, entre outros pontos de interesse, o Museu dos Fósforos, a Mata dos Mais uma vez, tocaram e cantaram com vivacidade e alegria as músicas tradicioSete Montes, a casa dos Cubos e diversas igrejas que mereceram visita. Todas nais da Beira baixa, “Chapéu Preto”, do Alentejo “Não quero que vás à monda”,
as visitas, mesmo as visitas guiadas ao Convento de Cristo e à Sinagoga, foram do Minho “A minha saia velhinha”, entre outras.

NO JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU… fizemos assim um projeto:
AMIGOS ou NAMORADOS…
REQUISITÁMOS O LIVRO O ESPANTALHO ENA- POSTERIORMENTE VEIO A INSPIRAÇÃO PARA O TRAJE DO NOSSO GRUPO USAR
MORADO, DE GUIDO VISCONTI, NA BIBLIOTE- EM PERÍODO CARNAVALESCO.
CA.
DEPOIS DE OUVIR E EXPLORARMOS A HISTÓRIA DESCOBRIMOS QUE GOSTÁVAMOS MUITO
DE FAZER OUTRAS EXPERIÊNCIAS, COMO POR
EXEMPLO, BRINCAR COM AS PALAVRAS…

gratuitas para os 155 alunos e os oito professores.

No dia 28 de janeiro, a solidariedade do Grupo de cantares contemplou os idoEsta visita de estudo a Tomar envolveu quase todos os alunos do 10º ano do sos do Lar da Misericórdia de Alpedrinha, a convite da Turma TAS15. Os alunos
ensino regular e teve como objetivos a reflexão sobre os valores estéticos e reli- fizeram o convite ao Grupo para o encerramento da atividade que iniciaram com
os utentes desta instituição, na comemoração do “Dia Mundial da 3ª Idade” (28
giosos e a identificação de traços da cultura judaica e cristã na cidade.
de outubro). As alunas Beatriz Lopes, Camila Henriques, Ana Raquel Afonso e
Catarina Crocker Patrícia Soares distribuíram os cartões/molduras com a foto de cada idoso e o
respetivo desejo formulado anteriormente durante a primeira visita da turma.

O ESPANTALHO ENAMORADO
GOSTAVA DA MENINA AMÉLIA
DEU-LHE UM ABRAÇO APERTADO
E TAMBÉM UMA CAMÉLIA.

Na tarde de sábado do dia 28 de janeiro, os idosos aderiram com muita adrenalina aos apelos do Grupo de Cantares. Cantaram as modas da sua época, bateram
palmas e os mais ágeis até dançaram com o apoio dos funcionários do lar de
Alpedrinha.
No final, todos tiveram direito a confortar o estomago com um aconchegante
lanche.

Valores religiosos e estéticos em Tomar

A Turma do TAS15 agradece encarecidamente ao Grupo de Cantares da Escola,
ao Lar de Alpedrinha pela recetividade demonstrada a todas as solicitações por
nós apresentadas.
A Turma TAS15

Como estudado nas aulas e tendo em conta alguns valores estéticos (belo/feio;
gracioso/tosco; elegante/deselegante; sublime/trivial; interessante/desinteressante; harmonioso/caótico) em Tomar, o que eu gostei mais foi de visitar o convento de Cristo. Apesar de o considerar superbonito, considerei-o bastante interessante, porque me levou, e sempre que visito ou vejo monumentos dos nossos
antepassados, a questionar-me de como é que é possível construírem monumentos tão harmoniosos, tão perfeccionistas num tempo daqueles (reis, conquistas,
batalhas, poucos utensílios...)
Confesso que deve ser um orgulho imenso contar a história do convento aos
estrangeiros (pessoas acima dos 30anos), especialmente, porque nos tempos em
que vivemos já não há nada assim, sem comparações.
Também gostei de visitar o “Museu dos Fósforos”, considerando-o sublime, o
facto de serem 7/8 salas cheias de fósforos de todos os cantos do Mundo, ao
longo dos tempos; o Museu de Arte Contemporânea, no entanto o que menos
me agradou foi a “Casa dos Cubos”, onde havia apenas umas 10 exposições,
nas quais não encontrei muito interesse, talvez por não “ligar” muito à área da
arquitectura.
Por outro lado, tendo em conta os valores religiosos (sagrado/profano; divino/
demoníaco; sobrenatural/natural) estudados nas aulas de Filosofia, em Tomar a
visita à Sinagoga foi interessante, pelo facto de sabermos um pouco mais sobre
outras religiões e achei o espaço, um espaço sagrado, independentemente dos
seus antepassados (palheiro, prisão…). A senhora, apresentou-se como uma força divina, pois fez daquilo a sua vida, tendo em conta que estava abandonado e
é das únicas e mais antigas Sinagogas no nosso País.
A visita de estudo a Tomar, no âmbito da disciplina de Filosofia de 10ºano foi
valorativa. O facto de haver um rio (Rio Nabão) a atravessá-la, torna-a diferente
e mais bonita dando-lhe um ar mais sobrenatural. O único “problema” é o elevado número de pombas no centro histórico, tendo em conta que “destrói” os
monumentos.
Cristiana Matias, 10º LHCSE

E SOBRE AMIGOS OU NAMORADOS DISSEMOS…
AFONSO: QUANDO SE CASAM FICAM
SEMPRE JUNTOS. QUANDO NAMORAM
É OUTRA COISA. DÃO BEIJINHOS E
OFERECEM UM RAMO DE FLORES E FICAM CONTENTES.

ESTE DESFILE PERMITIU AINDA LEVAR A NOSSA POESIA PARA A RUA. DISTRIBUÍMOS CORAÇÕES PINTADOS POR NÓS, COM AS NOSSAS QUADRAS E ASSIM
DIVULGÁMOS À COMUNIDADE O QUE SE FAZ NO JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO
VISEU, EM ARTICULAÇÃO COM A ESCOLA DO 1ºC.

AJUDA.
EU NÃO TROCO, FICO SEMPRE COM A
NONÔ.
WILSON: NAMORADOS É DAR CORAÇÕES.

É MAIS FÁCIL CASAR DO QUE NAMO– CONHECEM ALGUNS NAMORADOS
RAR QUANDO SOMOS GRANDES E SONA PÊRO VISEU?
MOS PAIS E MÃES.
DUARTE: SIM! EU E A TELMA!
É BOM FAZER SURPRESAS ÀS MÃES.
– E VOCES ESTÃO SEMPRE JUNTOS?
DUARTE: NAMORADOS É NAMORAR, É
DUARTE: NÃO! EU E A TELMA VIVEMOS
SER AMIGOS. ÀS VEZES DÃO FLORES.
CADA UM NA SUA CASA E FICAMOS
GUSTAVO: NAMORADOS SÃO AS MÃES
JUNTOS SÓ QUANDO FORMOS MAIOE OS PAIS QUE SÃO MUITO GRANDES.
RES. AGORA SOMOS MAIS PEQUENOS E
PARA DAR CORAÇÕES.
QUANDO FORMOS MAIORES JÁ SABEHERNÂNI: NAMORADOS É DAR BEIJI- MOS MUITA COISA. QUANDO SOMOS
NHOS, NAMORAR. É DAR BEIJINHOS E NAMORADOS PODEMOS FAZER MUITA
ABRAÇOS. É DAR O PAI UM BEIJINHO COISA JUNTOS.
A MIM E A MÃE DAR BEIJINHO A MIM.
MAS A AMIZADE DOS DOIS ESPANTAA MÃE E O PAI NAMORAM E PÕEM OS
LHOS DA HISTÓRIA DEPRESSA PASSOU
BRAÇOS A MIM.
PARA OS REGISTOS EM PAPEL. FOMOS
ÍRIS: NAMORAR É BRINCAR COM OS MUITO CRIATIVOS E OS REGISTOS AINOUTROS. NAMORAR É BEIJOS E ABRA- DA PERMITIRAM ELABORAR ALGUNS
ÇOS. É DAR PRENDAS. É DAR BEIJINHO ELEMENTOS PARA AS NOSSAS HISTÓGRANDE A ALGUÉM QUE SEJA MUITO RIAS SUCULENTAS.
BONITA.
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FOI MUITO DIVERTIDO!

LARA: NAMORADOS DÃO BEIJINHOS
NA BOCA.
MARTIM: … NÃO SEI.
MATILDE: NAMORADOS É DAR ABRAÇOS, BEIJINHOS E PINTAR CORAÇÕES.

Horizon Zero Dawn
Caros leitores, hoje trago-vos uma novidade fresquinha do mundo dos vídeo
jogos. Horizon Zero Dawn foi lançado
no passado dia 28 de Fevereiro exclusivo para a Playstation 4 Pro. Esta foi a
mais recente aposta da produtora Guerilla Games para este ano.
Horizon Zero Dawn acontece a mil
anos no futuro em um mundo pós-apocalíptico onde criaturas mecanizadas dominaram o mundo, e vagueiam
numa paisagem fora do controle da humanidade. O jogador tem a oportunidade de controlar Aloy, uma caçadora
que utiliza sua velocidade, esperteza e
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agilidade para permanecer viva e proteger sua tribo contra a força, o tamanho e o poder bruto das máquinas. Os
componentes destas criaturas, como a
electricidade e o metal, são vitais para
Aloy sobreviver, sendo que ela tem de
revistar os cadáveres destas criaturas
em busca de recursos. Os jogadores
têm várias formas de matar os inimigos, como criar armadilhas, disparar
setas, utilizar explosivos, combate coro seu estilo ou forma de jogar. Tudo periências futuristas pois este, enconpo a corpo...
isto é possível graças ao poder gráfico tra-se muito bem desenvolvido a todos
Através de um sistema de “regalias”, o e técnico da playstation 4.
os níveis.
jogador pode personalizar a sua persoRecomendo este jogo a todos os leitoJoão Silveira 11ºCT1 Nº11
nagem para melhorá-la de acordo com
res que apreciam ficção científica e ex-

SALVADOR: NAMORADOS SÃO AMIGOS.
TELMA: NAMORADOS DÃO FLORES,
NAMORAM E É DAR BEIJINHOS.
É DAR CORAÇÕES.
TOMÁS: NAMORADOS É DAR BEIJINHOS. É DAR ABRAÇOS. É DAR FESTINHAS. IR COMER À MESA.
– TU TENS NAMORADA?
TOMÁS: TENHO A NAMORADA NONÔ.
ELA TEM BRINQUEDOS NOVOS E A CASINHA. BRINCO E ENCONTRO PEÇAS
DE LEGO PARA FAZER MOTAS.
A SANDRA (MÃE DA NONÔ) FAZ O
JANTAR E A NONÔ ÀS VEZES TAMBÉM
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SECÇÃO DESPORTIVA

Notícias PAV15 -Uma sensação muito doce, uma cruel ferroada ou uma dentadinha apetitosa?

ATIVIDADE DESPORTO ESCOLAR….

Corta Mato Distrital….
As equipas do agrupamento nos diversos
escalões tiveram uma EXCELENTE participação. De realçar, no escalão Feminino: 1º
classificado por equipas (em 20 escolas
participantes) nos “Infantis B” com destaques individuais da Bruna Madeira (Campeã
Distrital com 6m27s), Inês Vicente (3ª Classificada com 6m32s) e Maria Gonçalves (5º
classificada com 6m41s). Nas Infantis A (o
primeiro escalão com competição) a equipa
conquistou uma honrosa 4ª posição em 22
Escolas participantes. Quanto à prestação
individual, o destaque recai sobre Margarida Matos (6ª classificada com 4m29s) e Carolina Robalo (8º classificada com 4m31s).
Não deixo de mencionar as positivas participações das alunas Catarina Ferreira (18º),
Oriana Guedes (58º), Patricia Pires (98º) e
Matilde Bento (109º) em 130 participantes.
Nas Iniciadas a equipa alcançou a 7ª classificação por equipa (em 17 escolas participantes) com destaque da Adriana Machado
do 9ºC a entrar no top5 (4ª posição com
9m09s). Nas Juvenis, Adriana Albino do
10ºLh e Maria Valerio do 11ºLh e Joana Pires, conquistaram o 13º, 22º e 26º em 100
participantes, respetivamente.

Parece uma questão estranha mas tem a
mesma base – as nossas amigas abelhas.
Parece que um cientista famoso chamado Albert Einstein disse um dia que se
as abelhas acabassem, a espécie humana não duraria mais de quatro anos.
Provavelmente ele não percebia tanto de
Biologia quanto de Física, mas vale pela
chamada de atenção. Sim as abelhas,
como os outros organismos, cooperam
connosco, mas isso é a história básica
da vida na Terra.

Iniciadas) e João Nunes 9ºA (nos Iniciados).
(Todas Classificações, podem ser observados no expositor de vidro junto ao Gabinete
Ed Física).
Basquetebol 3x3 Final Distrital
Com cerca de 30 alunos envolvidos, decorreu a final Distrital dinamizada pelo DE e
ABCB que envolveu cerca de 20 escolas do
distrito de Castelo Branco em que o nosso
Agrupamento se representou com 7 equipas
nos diversos escalões (Infantis, Iniciados,
Juvenis e Juniores) no dia 16 de Fevereiro
de 2017, na vertente de Basquetebol3x3
com o objetivo do apuramento das equipas
vencedoras nos Campeonatos Regionais da
modalidade.

As equipas nos diversos escalões realizaram uma participação bastante positiva,
chegando às Meias-Finais em Infantis Masculinos e Femininas, Iniciados Masculinos
e Femininas, Juvenis Masculinos e Juniores
Masculinos após ultrapassarem a fase de
grupo em 1º e 2º classificados. O cruzamento das nossas equipas com o outro grupo
não foi feliz, pois disputaram a passagem à
final com os Campeões Regionais de 2016.
No escalão Masculino, os Infantis A (o pri- Destes confrontos, apenas os Juniores Masmeiro escalão com competição) a equipa culinos ficaram em 3º lugar.
conquistou uma honrosa 10ª posição em 22 Obrigado pela vossa participação, empenho
Escolas participantes. Nos Infantis B, a equi- e atitude de todos alunos envolvidos.
pa conquistou o Titulo de Campeão Distrital em 22 escolas participantes, com desta- Foram todos vencedores.
que os alunos Tiago Sucena (2ºclassificado
PARABENS!
com 5m31s), Miguel Pires (9º classificado
com 6m05s), Simão fernandes (21º classi- Megas (Sprint, Salto e Km) Fase
ficado com 6m22s) e Guilherme Tavares escolar
(26º com 6m26s). Nos Iniciados, a equipa No dia 22 de Fevereiro decorreu a atividade
conquistou um 6º classificado em 22 esco- dinamizada pelo grupo de Educação Física
las participantes, com destaque dos alunos com o objetivo do apuramento e participaJoao Nunes 9ºA (6º classificado com 9m23s) ção dos vencedores por escalão e gênero
e Afonso Gonçalves (7º Classificado com nos Campeonatos distritais da modalidade
9m25s). Nos Juvenis a 3ª posição conquis- (realização na Covilhã no dia 16/3/2017)
tada em 20 escolas participantes, deveu-se nas pistas da escola.
às prestações individuais dos alunos Tiago Fonseca do PAV15 (2º classificado com Competição escolar…
12m48s), Abilio Dias (5º Classificado com Decorreu a 2ª concentração de Natação
13m01s) e Joao Almeida (14º classificado onde o Agrupamento se fez representar
com 13m34s) em 120 participantes.
com cerca de 40 nadadores na Covilhã. Os
Parabéns a todos os participantes pelo em- professores destacaram a excelente participação e empenho de todo o grupo nas
penho e atitude demonstrada.
provas.
Desta forma, o nosso Agrupamento estará
no Corta Mato Nacional (dias 10 e 11 de O agrupamento ainda recebeu a 1ª concenMarço em Torres Vedras), em representa- tração do núcleo de Multiatividades no dia
ção do Distrito de Castelo Branco através 22 de Fevereiro.
dos alunos Bruna Madeira (Campeã Distrital (informações mais precisas, serão publicanos Infantis B), Tiago Sucena e Tiago Fonse- das na próxima edição e pág. da escola)
ca (Vice-Campeões Distritais nos Infantis B
Saudações Desportivas
e Juvenis respetivamente), Inês Vicente (3º
nos Infantis B), Adriana Machado 9ºC (nas
Até à próxima edição.

VENCEDORES MEGAS escolares
ESCALÃO

FEMININOS

MASCULINOS

SPRINT (velocidade)
INFANTIS A
(2007/2006)

1º Margarida Matos 5ºB – 6,69s

1º Tiago Rodrigues

5ºB – 7,01s

2º Matilde Bento

2º Tomás Monsanto

5ºC – 7,30s

5ºA – 7,00s

3º Lara Nunes

5ºA

3º Tomás Guilherme 5ºE

INFANTIS B

1º Liliana Marques

7ºF – 6,39s

1º Tiago Sucena

7ºA – 6,04s

(2005/2004)

2º Mariana Amoreira 6ºD – 7,29s

2º Diogo Silva

6ºA – 6.56s

3º Maria Pedrosa

7ºF

3º Joao Madrinha

4º Maria Meireles

6ºA

4º Miguel Gonçalves 7ºD

6ºD

INICIADOS

1º Mariana Fernandes 9ºD – 6,17s

1º Guilherme Esteves 8ºA – 5,56s

(2003/2002)

2º Ana Silvestre

9ºB – 6,45s

2º Rodrigo Costa

8ºD – 5,90s

3º Ana Pires

9ºC

3º Adriano Vicente

8ºE

4º Raquel Gomes

9ºD

4º André Lourenço

9ºD

JUVENIS

1ºAdriana Albino 10LH - 5,55s

1º Joao Lindeza

12CT3 – 5,15s

(2001/2000/

2º Maria Valério 11LH – 5,90s

2º José Reis

APS14 – 5,51s

3º Catia Ribeiro

3º Andre Gomes

EAC16

1999)

8ºF

4º Ricardo Fonseca 11CT3

KM (Kilometro)
INFANTIS A

Não teve participantes

(2007/2006)
INFANTIS B
(2005/2004)

1º Diogo Moreira

5ºC – 3.52,00s

2º Gabriel Caria

5ºB – 4.26,00s

1º Inês Vicente

7ºF – 3.46,39s 1º José Tadeia
3.28,56s

7ºE –

2º Bruna Madeira

6ºB – 3.48,13s 2º Guilherme Tavares
3.39,13s
3º Lucas Matos

INICIADOS
(2003/2002)

1º Adriana
3.35,16s

Machado

9ºC

7ºE

– 1º João Nunes
3.22,00s

2º Sofia Rocha 8ºE – 4.09,45s

9ºA –

2º Bernardo Baltazar
3.23,00s
3º Samuel Padez

JUVENIS
(2001/2000/

6ºA –

8ºF –
9ºB

1º Sara Salvado 10ºCT2 – 4.17,12s 1º Tiago Fonseca
3.00,00s

Pav15 –

2º Joao Almeida
3.02,00s

1999)

Há estudos que demonstram que organismos cooperantes são colectivamente
mais inteligentes. Talvez por isso, as
abelhas se organizem tão bem numa
colónia de milhares de indivíduos. A
compreensão dessa organização é algo
fundamental para tirarmos o melhor
partido das suas capacidades.
Sensação muito doce – É o que a generalidade dos humanos sente quando
sente na língua o principal produto das
colmeias – o mel. Alguns desconfiados,
ou influenciados por histórias mal contadas, sentem uma grande repulsa sobre o mel. Não é por o mel ser doce, é
por o mel ser um material produzido
por insectos. Desafio: descobre o que é
o carmim alimentar, em que produtos é
utilizado e de onde é extraído.
Cruel ferroada – é o que achamos quando descobrimos uma interacção negativa entre a abelha e o nosso corpo. Curiosidade: só as fêmeas obreiras espetam
o ferrão e geralmente morrem. Todos
os organismos se defendem. A ferroada afinal não é cruel – é um ato desesperado de defesa. A abelha protege a
descendência e o alimento. Como reage
a espécie humana em iguais circunstâncias? ...
Dentadinha apetitosa – é o que nós fazemos quando esperamos resistência
suave, açúcar, humidade e suave saciedade. É o que nós sentimos com os tecidos coloridos, crocantes, doces e húmidos dos melhores frutos da região.
Pois bem, essa dentadinha depende, em
grande parte, das nossas amigas abelhas. Sem transferência de pólen não há

cerejas e sem abelhas não há transfe- na legislação que regula a instalação de
apiários, tendo-se também discutido a
rência de pólen.
melhor localização para os mesmos e a
PAV15 – Apesar do curso ser da variante
possibilidade de transumância. Falou-se
vegetal, temos pelo menos um “abelhuem detalhe da flora com importância
do”. Piadas à parte, além de termos uma
apícola e do seu interesse na produção
pessoa que se quer dedicar à apicultura
de néctar e pólen consoante a época do
(em grande – só pode ser em grande!)
ano. Finalmente, elencaram-se as inútodos têm interesse nas abelhas (não se
meras tarefas a executar em cada época
esqueceram da parte da polinização?...).
do ano.
Cooperação – Pedir a colaboração de
Na terceira sessão falou-se exaustivaquem tem mais experiência que nós é
mente dos produtos da colmeia: mel,
uma atitude digna. Quando contactada,
geleia-real, própolis, cera, apitoxina e
a Associação Pinus Verde disponibilipólen. Para cada um dos produtos, fozou ajuda, e esta é uma ajuda importanram discutidos os métodos de extracte. A Pinus Verde é uma entidade cerção, a sua implicação no rendimento da
tificada para dar formação no domínio
colónia, o seu valor comercial, as suas
da apicultura e os seus interlocutores
propriedades e utilização. Distinguiramnesta área, Eng. João Mesquita e Engª
-se méis monoflorais e multiflorais e a
Manuela Latado são profissionais com
coloração característica em função da
créditos bem firmados.
flora que lhe dá origem. Foram realçaForam muitas horas de formação inten- dos alguns cuidados a observar durante
siva e abrangente dedicadas ao amigo a extração do mel no apiário e no seu
inseto. Na primeira sessão foram abor- transporte até à melaria. Falou-se postedados assuntos muito diversos como riormente na extracção do mel a partir
a história da apicultura, as principais dos favos, nos materiais e equipamentecnologias utilizadas, a estrutura das tos necessários e no enquadramento
colónias e a sua manutenção, ciclo de legislativo relativo ao manuseamento,
vida das abelhas, origem e funções dos rotulagem e comercialização do mel. A
diferentes organismos, período de vida sessão abordou ainda uma extensa lista
útil da rainha, transformação do néctar de boas práticas na produção do mel, inem mel, interesse do pólen, interesse cluindo o plano de limpeza e desinfeção
da geleia-real, fatores que influenciam a e a organização dos espaços e funcionaprodução de mel, interesse da alimenta- mento.
ção artificial e da utilização de alvéolos
Visita à casa do mel – este curso de apipré-produzidos, formas de comunicacultura acabou em Bogas de Cima no
ção das abelhas.
passado dia 10 de março. Foi possível
Na segunda sessão, falou-se da alimen- ver a melaria tendo a Engª Manuela extação das abelhas e da possibilidade plicado detalhadamente a função dos
das alimentar artificialmente, discutiu- diferentes espaços, organizados num
-se a importância do equipamento de circuito direto para evitar eventual conproteção individual e dos modos mais taminação cruzada. Foram observados
correctos de efectuar o manuseio das os diferentes equipamentos e materiais
abelhas, de outros materiais necessá- utilizados, de que anteriormente já se
rios na extração do mel, alguns cuida- tinha falado. O Eng.º João apresentou
dos a ter na utilização de fumigadores, ao vivo um quadro do ninho da colmeia,
na distinção, marcação e criação de rai- em que foi possível distinguir a rainha,
nhas. Foram apresentadas diferentes ra- alguns zangãos e obreiras sobre os alças de abelhas e as suas características. véolos de criação. Foi mais uma aula de
Foram também apresentados diferentes campo que tão do agrado é dos futuros
tipos de colmeias e alguns acessórios. técnicos de produção agrária do PAV15.
Foram apresentadas as regras presentes

11ctav

1º Lara Nunes

(2007/2006)

2º Margarida Matos 5ºB – 2,33 m 2º Tiago Rodrigues
3º Matilde Bento

5ºA – 2,15 m

INFANTIS B

1º Catarina Costa

7ºB – 3,66 m

(2005/2004)

2º Gabriela Fernandes 6ºB–3,54 m 2º Lucas Moura

7ºE – 3,70 m

3º Maria Meireles

6ºD – 3,54 m

5ºA – 2,96 m 1º Tiago Santos

1º Simão Fernandes

6ºC

4º José Couto

2º Luciana Marques

Armando Ferreira Anacleto
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Cruz, Nuno Garcia.
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Jornal on line:

5ºB – 3,05 m
7ºE – 3,82m
Em busca do néctar e também carregada de
pólen.

Casa do Mel - zona de extracção do mel

Casa do mel – todos à procura da rainha.

Casa do mel – Observando as abelhas em expositor fechado.

Casa do mel – zona de decantação

Contacto:
olhovivo@esfundao.pt

8ºE – 4,48 m

8ºF – 3,37m 2º Afonso Fernandes 8ºA – 4,33
m
6ºB – 4,22 m
8ºE

1º Maria Valério 11LH – 3,79 cm

1º Ricardo Fonseca 11CT3– 5,60
m

2º Cátia Ribeiro

2º Joao Lindeza

8ºF – 3,78 cm

3º Marco Coimbra
m
4º José Reis
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Diretor:

7ºB

1º Mariana Fernandes 9ºD– 3,48 1º Adriano Vicente
m

4º João Couto

1999)

6230-000 Fundão

www.esfundao.pt

3º Ruben Salgueiro

(2001/2000/

Rua António José Aguiar, Ap. 34,

5ºC – 3,10 m

6ºA – 3,45 m 3º João Madrinha

4º Inês Domingues

JUVENIS

Agrupamento de Escolas do Fundão,

Reconquista, Castelo Branco.

INFANTIS A

(2003/2002)

Direção, Redação e Conceção Gráfica:

Impressão:
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INICIADOS

FICHA TÉCNICA

Gratuíta

10LHcse –

3º Abilio Dias

O próximo Olho Vivo sairá
na terceira semana de março de 2017.
Enviem os vossos textos e
imagens até ao dia 7/março/2017.
Agradecemos que enviem
as imagens - fotografias,
gráficos, desenhos, logótipos, etc. - em ficheiros
separados.
O endereço eletrónico de
serviço é:
olhovivo@esfundao.pt.

12CT3 – 5,28 m
8ºF
12CT1

- 5,24
Depois de horas a falar de mel, sabe bem provar
o mel…
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O Município do Fundão, através da Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade e do Museu Arqueológico Municipal José Alves Monteiro, foi convidado a integrar
o projeto europeu “Poesia va por las calles, A poesia
na rua”. São parceiros deste projeto o Museu Nacional
de Arqueologia e a Direção Geral do Livro, Arquivos e
Bibliotecas (DGLAB).
Este projeto internacional é apoiado pelo programa
Europa Criativa (programa da União Europeia de apoio
aos setores cultural e criativo), que envolve quatro
festivais da oralidade em Guadalajara (Espanha), em
Grenoble (França), em Cologno Monzese (Itália) e no
Fundão (Portugal).
O projeto europeu «La poesía anda por las calles, A
poesia na rua» pretende dar voz à poesia oral contemporânea e tradicional e em Portugal será protagonizado pelo Fundão. Destinado a dar a conhecer os diferentes géneros de poesia oral contemporânea a uma
vasta audiência, a formar leitores de poesia e a promover a criação poética e artística, o Fundão irá conceber

e organizar uma homenagem amplamente participada à poesia
oral. As atividades decorrerão durante duas semanas do mês da
poesia, com início no Dia Internacional da Poesia e que envolverá
cerca de 500 pessoas. A ante-estreia teve lugar na noite do dia 19
de março de 2017, pelas 21h, na Moagem, com o espetáculo internacional especificamente criado e produzido para este projeto.
O Município do Fundão será responsável pela dinamização e produção de múltiplos espetáculos e performances, relacionadas com
a poesia, que terão lugar entre 19 de março a 4 de abril de 2017.
As atividades a realizar são direcionadas para a comunidade e
simultaneamente levadas a cabo pela própria comunidade, e vão
desde as pinturas murais, poesia visual, performances poéticas,
dias da rádio, maleta da poesia e espetáculos de poesia, entre outros.

La poesía es algo que anda por las calles. Que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las cosas tienen
su misterio, y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. (…) Por eso yo no concibo la poesía
como una abstracción, sino como una cosa real, existente, que ha pasado junto a mí. Federico García Lorca
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