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Para além do currículo: projetos e clubes

te científica, associada ao currículo dos
diferentes níveis de ensino, de acordo
com os respetivos escalões. O Eco Kit
Tira Nódoas (1º Escalão) apresenta
soluções para eliminar, de forma eficaz e económica, nódoas difíceis da
roupa. Borreguinhos da Beira Baixa
(3º Escalão) irá criar um formato unidose do queijo da Beira Baixa- “Borreguinhos”, com menor teor de gordura
e incorporando um prebiótico (inulina)
na tecnologia de fabrico. Coma! É leve
e nutritivo (3º Escalão) visa, através de
um processo de liofilização, produzir
pós de frutas e vegetais autóctones da
região da Beira Interior. A Ciência de
um brinquedo (4º Escalão) irá desenvolver um jogo didático e interativo,
destinado aos alunos do 3º ciclo, com
a finalidade de consolidar e explorar
os conhecimentos de matemática. Fruta do Fundão! Ácida, ou não, tenha-a
sempre à mão. (5º Escalão) tem como
objetivos acrescentar valor à produção
do setor frutícola e florestal, rentabilizar atividades, diminuir o desperdício
alimentar e inovar, produzindo vinagre
de frutos. Microssatélite para detetar
incêndios florestais (5º Escalão) visa
construir um modelo funcional de um
microssatélite no volume de uma lata
de refrigerante para detetar incêndios
através de espectroscopia de infravermelho e transmitir as coordenadas GPS
para a estação terrestre.

tem como objetivo valorizar a educação para a cidadania e o interesse dos
jovens pelo debate de temas de atualidade. Este ano, Igualdade de Género,
Um Debate para Tod@s, irá ser o tema
em debate na Sessão Nacional na Assembleia da República destinado aos
alunos dos 2º e 3º ciclos e ensino secundário. O programa Euroscola é
organizado a nível nacional e tem como
objetivo selecionar Escolas que irão
participar nas Sessões EUROSCOLA, no
Parlamento Europeu, em Estrasburgo.
O tema da edição do Euroscola, para
2017/2018, é também a «Igualdade de
Género”, podendo participar as escolas
que conseguiram eleger um número superior a 10 deputados/as para a Sessão
Escolar do Parlamento dos Jovens do
ensino secundário.

O projeto Promoção e Educação para
a Saúde tem por objetivo dotar as
crianças e os jovens do Agrupamento
de conhecimentos, atitudes e valores
que os ajudem a fazer opções e a tomar
decisões adequadas ao seu bem-estar
físico, social e mental. A concretização
destas atividades conta com o apoio
de várias entidades parceiras: Centro
de Saúde do Fundão; Escola Superior
de Saúde Dr. Lopes Dias; Curso Profissional Técnico de Auxiliar de Saúde do
nosso Agrupamento.

Além dos projetos, há vários clubes
que regularmente promovem atividades diversificadas. Na área das ciências
experimentais temos o Clube de Astronomia e o Clube de Física das Partículas. “Robôs e outras cenas” atraem
alunos para o Clube de Robótica, dinamizado pelo Departamento de Matemática e Tecnologias. Na área das expressões reativou-se o Clube de Gravura e
Serigrafia. Do Clube Mãos Mágicas,
continuam a sair belos trabalhos feitos
por alunos com necessidades educativas especiais. O recente Nossa Audiolab tem como objetivo estruturar um
núcleo de comunicação radiofónica no
Agrupamento. Na área das ciências sociais e humanas temos o Clube Europeu tem contribuído para valorizar a
cidadania europeia e o conhecimento
da história da Europa, bem como valorizar boas práticas de cidadania.

O projeto Eco Escolas pretende encorajar ações no âmbito da educação
ambiental para a sustentabilidade. As
escolas são desafiadas a participar em
diversos subprojetos, como por exemplo, recolha de pilhas, lâmpadas, óleos
alimentares, plásticos e eletrodoméstiNo 1º ciclo continua o projeto “À
cos para reciclagem. O Agrupamento
Descoberta das 4 Cidades” que através
tem sido distinguido com a Bandeira
da partilha de saberes, se afirma como
Verde no âmbito deste projeto.
um espaço de aprendizagem no âmbito da geminação das cidades irmãs: Com o projeto Educação para o emFundão, Marinha Grande, Montemor-o- preendedorismo a escola tem, desde
-Novo e Vila Real de Stº António. O de- 2006, fomentado o desenvolvimento
safio para o triénio 2017/2020 é a des- de competências empreendedoras com
coberta dos patrimónios da água das 4 iniciativas, programas e projetos divercidades com o tema Às Voltas com a sificados. Este ano letivo destacam-se
Água. O projeto Programação no 1º o Programa FormaRedes os projetos
ciclo, este ano extensível ao 5º ano, de- ”Youth Start”– Entrepreneurial Chalsenvolvido em parceria com a Câmara lenges, Queijo da Beira Baixa, Mentes
Municipal do Fundão e a Academia de Empreendedoras e Inspira o teu proCódigo, visa desenvolver a capacidade fessor.
de abstração, o raciocínio lógico, o pensamento crítico e a criatividade.
Engenheiras por um dia é um novo projeto que visa incentivar o acesso de raNo âmbito da 15ª edição do prémio parigas a cursos tradicionalmente mais
Ciência na Escola, da Fundação Ilídio escolhidos por rapazes, na área das
Pinho, o Agrupamento viu aprovados Tecnologias e Engenharias. O objetivo é
seis dos projetos candidatados, que promover a igualdade de género e criar
irão ser submetidos ao concurso nacio- para as raparigas mais possibilidades
nal em junho. Do pré-escolar ao ensino de carreira e oportunidades de acesso a
secundário, os alunos estão neste mo- cargos de tomada de decisão, em áreas
mento a trabalhar nos vários projetos, centrais da economia.
que versam variados temas e integram
uma componente local, associada a
produtos da região e uma componen- O programa Parlamento dos Jovens

O projeto Ser Solidário recolhe contributos da comunidade escolar (roupas,
material escolar, alimentos, artigos de
higiene …) para distribuição aos alunos
carenciados do Agrupamento e na comunidade através das entregas à “Loja
Social do Fundão”. O projeto apoia também outras instituições de cariz social
divulgando os seus produtos.

O Clube de Teatro Histérico, através
de oficinas semanais de teatro, participação em ateliês e idas a ensaios e
espetáculos profissionais, desenvolve capacidades ligadas ao teatro. Este
clube todos os anos brinda a comunidade escolar com uma nova produção,
descobrindo talentos e promovendo o
debate e a reflexão sobre temas atuais.

O projeto de Voluntariado visa valorizar boas práticas de cidadania e promover a abertura da escola à comunidade.
Todas as semanas, alunos e professores
visitam os doentes internados no Centro Hospitalar Cova da Beira - Hospital
do Fundão e oferecem exemplares do
“Jornal do Fundão” e do nosso jornal
“Olho Vivo”. O projeto tem também outras áreas de intervenção como a participação em atividades de animação dos
espaços hospitalares e o envolvimento
em atividades solidárias como o Banco
Alimentar da Cova da Beira

Os projetos e clubes são um contributo fundamental para a projeção da
imagem do Agrupamento no exterior e
têm, ao longo dos anos, proporcionado aos nossos alunos experiências que
nunca irão esquecer. Internamente,
promovem o trabalho colaborativo, as
parcerias com o exterior, a articulação
entre ciclos, serviços e departamentos,
potenciam práticas inovadoras, motivam alunos e professores e geram verbas próprias que têm sido aplicadas na
aquisição de materiais e equipamentos.

Uma das marcas da identidade do
Agrupamento de Escolas do Fundão é,
sem dúvida, o seu dinamismo no âmbito dos projetos e clubes que todos os
anos se oferecem aos nossos alunos.
Esta oferta tem inúmeras vantagens,
pois cria excelentes oportunidades
para o desenvolvimento pessoal dos
alunos como cidadãos interventivos,
estimula a curiosidade e a possibilidade de descobrir e aprofundar áreas
de interesse e constitui um excelente
complemento ao desenvolvimento académico, uma vez que muitas das atividades desenvolvidas estão diretamente
relacionadas com o currículo e os conteúdos lecionados.
O Conselho de Projetos e Clubes, coordenado pela professora Mª João Baptista, divulgou recentemente um documento onde se dão a conhecer os
projetos e clubes em funcionamento
este ano letivo, que poderá ser consultado na página do Agrupamento: www.
esfundao.pt. Como se pode constatar,
este ano não é exceção. Salientam-se
as inúmeras parecerias estabelecidas
com entidades públicas e privadas, evidência da abertura do Agrupamento à
comunidade. Realça-se também o facto
de, nalguns casos, serem as próprias
entidades externas a solicitar o envolvimento do Agrupamento em projetos
e atividades, o que é revelador da qualidade do trabalho desenvolvido e do
prestigio alcançado.
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do Fundão, por um juiz real.

SOBE é o nome de um novo projeto que
surgiu da colaboração entre a Saúde e
a Educação. O projeto Saúde Oral Bibliotecas Escolares (SOBE), explora materiais e atividades de leitura que promovem aprendizagens, contribuindo
para a alteração dos comportamentos
ligados à saúde oral.

No Agrupamento de Escolas do Fundão
a longa tradição na dinamização de
projetos e clubes deve-se fundamentalmente a um grupo de professores dinâmicos e motivados, que têm visto o seu
trabalho reconhecido com inúmeras
distinções, concursos, selos e prémios,
que são também expressão da qualidade do serviço educativo prestado.

Justiça para tod@s é um novo projeto
de educação para a justiça e o direito,
através de jogos de simulação de um
caso em Tribunal, dirigidos a jovens,
entre os 12 e os 25 anos. No agrupamento o tema escolhido foi o Tráfico
Humano. As turmas TSJ15 e TSJ16 traJaneiro de 2018
balharam neste projeto, em que um
caso simulado foi julgado no tribunal

Ana Maria Raposo

Editorial
Mais um ano e um período letivo acabados, impõe-se o dilema de olharmos em
frente e vermos o copo meio vazio ou meio cheio…
Comecemos pelo copo meio vazio. Balanços feitos e reflexões terminadas, chegados ao fim de ano, a conclusão é inevitável: o tempo passa a correr e na correria do dia a dia, por mais que tentemos não conseguimos arranjar tempo. Vemos a mesa de Natal a ficar mais vazia, pois o tempo, as doenças e os acidentes
levam-nos os mais velhos. À nossa volta, infelizmente, vemos amigos partirem
pelos mais absurdos motivos, como se a vida não passasse de uma lotaria.
No entanto, como de tristezas está o mundo cansado, vamos ao copo meio
cheio… Ainda faltam meses para este ano acabar e talvez tudo venha a correr
bem. Sim, já sabemos que existirão contratempos, aborrecimentos e obstáculos
a ultrapassar, mas ainda nenhum nos deitou abaixo e não será desta vez que
isso irá acontecer! Há conhecimentos a adquirir, objetivos a atingir e bom aproveitamento ao alcance de todos. Haverá, certamente, sorrisos e momentos felizes para partilhar. O meu voto para este ano é que, no seu fim, possamos dizer
que fomos e demos o melhor de nós…

recomenda-se, pois elas pululam e, por vezes, é difícil ter a noção de tudo o
que é feito, mas há que realçar o empenho de toda a comunidade educativa na
concretização das mesmas. Nem só de conhecimento se faz este agrupamento,
mas também de valores, atitudes, princípios, boa disposição, disponibilidade,
partilha, abdicação e sacrifícios pessoais, pelo que todos estão de parabéns pelos êxitos alcançados e trabalhos realizados.

Numa nota pessoal, fiquem sabendo que entrei pela primeira vez num tribunal
(não, não foi na qualidade de arguida, ré ou testemunha!), porque tive a oportunidade de assistir à simulação de uma audiência, no âmbito do projeto “Justiça
para todos”. Claro que não concordei com a sentença que considerei demasiado
leve (desculpa, Fernando!), mas não posso deixar de dar os parabéns a todos os
envolvidos neste projeto (as turmas de 2º ano TSJ16 e 3º ano TSJ15) pelo belo
desempenho e por terem tornado claros, para uma leiga, os procedimentos dentro de um tribunal.
Leonor Lopes

No que às atividades do nosso agrupamento diz respeito, ele continua vivo e

Com quantos projetos se faz um ranking?

Foi recentemente apresentada com
grande estardalhaço mais uma edição
do ranking das escolas. Tal como em
edições anteriores, para gáudio dos
seus promotores, as manifestações
anti-rankings na imprensa rapidamente cresceram, multiplicando-se exponencialmente, amplificando muito a
visibilidade de um indicador que, há
muito se sabe, não reflete o trabalho
realizado nas escolas, nomeadamente
em vertentes que não visem exclusivamente resultados quantitativos. De
fora ficam fica aspetos igualmente
importantes na vertente qualitativa e,
obviamente, as dificuldades por que
passam muitos alunos, professores
e quadro diretivos das escolas. É por
isso que considero que os rankings
construídos desta forma não deveriam
ser merecedores de tão ampla atenção
e aparatosas e inflamadas apreciações.
É verdade que eu próprio estou a escrever sobre o assunto, mas apenas
para realçar aquilo que os rankings

não mencionam e que merece destaque nesta edição do Olho Vivo.
As Escolas são e devem ser mais do
que meras academias de treino para
a obtenção dos mínimos para a qualificação num qualquer campeonato
ainda incógnito para a maioria dos
alunos. Esta edição do Olho Vivo, dá
especial destaque aos projetos desenvolvidos pelo Agrupamento de Escolas
do Fundão. Um esforço coletivo envolvendo vários intervenientes – primariamente professores e alunos – que,
não obstante não serem um critério
para a classificação da escola nos rankings, é determinante para a apreensão de conhecimentos. Outro aspeto
crucial deste trabalho coletivo consiste
no desenvolvimento de competências
de relacionamento interpessoal e social, criatividade, trabalho em equipa
e sentido de responsabilidade, entre
outras, usualmente denominadas de
soft skills, que se têm vindo a mostrar-se decisivas para o desempenho e su-

cesso profissional. Seria muito bom
que o destaque atribuído aos rankings
fosse igualmente dado às pequenas e
descomunais vitórias que por todo o
país são obtidas por escolas que são
vexadas por posições em listas que
ninguém pediu.
Do mesmo modo, as dificuldades que
muitos os alunos e famílias têm de
enfrentar são simplesmente ignoradas na lista de critérios que servem de
base à elaboração dos rankings. Não é
de admirar. A subjetividade de muitos
destes critérios que me vêm à mente,
bem como a forma como colocariam a
nu as deficiências de um sistema que
garrota o desenvolvimento de projetos
educativos inovadores, desaconselha a
sua inclusão na lista de critérios para
“rankear”. Por exemplo, como pode
um aluno com uma inclinação natural
para determinada área obter bons resultados se o reduzido número de alunos que optam por essa determinada
área impossibilita o funcionamento de

uma turma nessa área específica num
ano. Este é o drama de muitos agrupamentos em áreas periféricas, em que
número de alunos é reduzido.
É contra tudo isto que as vítimas dos
rankings têm de lutar diariamente,
ano após ano, para felicidade dos seus
promotores e alegria daqueles que por
terem condições particularmente vantajosas só observam virtudes em ditas
listas. Aconselho, pois, um olhar atento sobre tudo o que se faz no Agrupamento Escolas do Fundão, que se lhe
dê o merecido destaque e valor, pois
esse é um campeonato onde o AEF é
claramente um vencedor. A começar
pelo esforço realizado por professores, alunos e órgãos do Agrupamento
para levar até vós, periodicamente,
este jornal que é um projeto de todos.
Paulo Duarte,
Presidente do Conselho Geral
(cgeral@esfundao.pt)

A todos os alunos, professores e pessoal não docente, a Associação de Estudantes deseja um 2018 extraordinário e repleto de bons resultados.
Temos planeadas várias atividades que visam uma melhor compreensão de determinados assuntos mediáticos
e de grande importância na vida dos estudantes ou que proporcionam momentos de lazer. Entre elas, serão
dinamizadas palestras acerca da comunidade LGBT, com o objetivo de eliminar estigmas prejudiciais à dita comunidade; uma conferência sobre os exames nacionais e a sua utilidade, que preocupa todos os alunos que pretendem ingressar no ensino superior, e, ainda, uma atividade de esclarecimento para os alunos de 9 ano relativamente aos cursos a seguir no ensino secundário, com testemunhos dos seus colegas que os frequentam. Será,
também, realizada a habitual entrega de cartas no Dia dos Namorados e um inovador torneio de matraquilhos.
Pretendemos, deste modo, promover um período dinâmico para os alunos da nossa escola, que superará o anterior.
Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas do Fundão
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TROPEÇO - BANCO BAIXO, RÚSTICO E DE CORTIÇA
TROPEÇO
Quando pensamos em conforto, pensamos em sofá, cadeirão, poltrona, almofadas,
esponjas e mais recentemente em materiais visco elásticos. Dificilmente pensamos
em algo com as características de um “tropeço”. Bom exemplo do potencial criativo
dos nossos antepassados.

TROPEÇO

O nome “Tropeço” está associado a isso mesmo. Coisa em que se tropeça, um estorvo. Provavelmente e pela sua diminuta dimensão, era muito comum dar uma topada
involuntária com o pé, aquilo a que se costuma designar “esbarrar”.

BANCO BAIXO, RÚSTICO E DE CORTIÇA
DISTRITO DE CASTELO BRANCO

Para mim o nome fica-lhe bem.
Por esta altura, séc. XXI o Tropeço estaria envolto num programa / projeto de mobiliário “TROPEÇO”, assinado por um qualquer estúdio, onde os designers mergulharam fundo na cultura local, para se inspirar e criar este modelo de “poltrona” que
representa as características mais marcantes da região.

Podia-mos falar do processo criativo e imaginar o “quick ideation, sketches inspired by rituals and senses “; “development, the concept development, technical
details, materials exploration”; “dimensions, understanding of an ideal sitting position to creat a balance betwin confort and ergonomics”; “test run, we measured
the basic body measurements of na average human to understand the ergonomics and confort required for the seating”; “evolution, …. blá blá, blá blá,
blá blá”
Mas não. A equipa de um só Homem talhou a golpes de navalha um pedaço
de cortiça que é um material / matéria prima mais ou menos abundante na
região e procurou resolver um problema (sentar) com alguma preocupação
entre o conforto possível e uma adequação ao corpo e ao espaço.
Existem designers que ficaram famosos pelas suas criações de objetos de
mobiliário com finalidade igual. Quem o “projetou” e construiu não foi seguramente um designer, nem ficou famoso. O autor não é conhecido, mas
facilmente conseguimos imaginar alguém realizando todas as etapas da produção; desde o preparo da matéria-prima, ate ao acabamento. Desta singela
forma queremos valorizar um excelente exemplar do artesanato / manufatura do nosso distrito e o trabalho manual, utilizando apenas a matéria-prima
natural.
Façamos votos para que este objeto de mobiliário, continue a pertencer à
cultura popular e que continue a diferenciar um povo, uma região, ser a alma
de uma sociedade (não global) e do seu modo de vida.
Que ele nunca seja entregue à mecanização e ao comércio de massas.

Carlos Rodrigues
P.S. – Exemplares pertencententes a António Valente Belo e António Manuel Barbosa

AS PRISÕES DA VIDA
Todos pensamos que somos livres. Livres para pensar, para sonhar, e por
vezes para realizar aquilo que idealizamos e planeamos. Mas será que tudo
isto é verdade? Será que somos livres
e não existem prisões ou privações que
nos levam a pensar o contrário?
No mundo, não existe só as prisões
onde “residem” os prisioneiros, que
cometem homicídios, assaltos, fraudes,
entre outros crimes. O mundo, esse,
está cheio de prisões… Prisões impostas pela sociedade em que vivemos.
Prisões provocadas pelo que os outros
pensam. Prisões, ainda que não reais
e palpáveis, mas prisões sentidas. Prisões que nos privam de viver livremente, por medo ou por simples receio…
Somos prisioneiros num mundo onde
pensamos ser livres. Prisioneiros numa
sociedade imposta de “regras”, ainda
que não escritas, mas “regras” superficiais, mas com importância. Somos
prisioneiros numa sociedade onde o aspeto físico conta mais que o caráter de
uma pessoa. Onde temos que estar ligados às novas tecnologias. Onde a roupa que nós vestimos diz quilo que nós
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Apreciação crítica
“As terríveis aventuras de Jorge de Albuquerque Coelho”

somos.
Ou onde
“As terríveis aventuras de Jorge de Alaquilo
buquerque Coelho” é um relato que se
que nós
insere na vasta obra da “História Trágidizemos
co Marítima”, cuja compilação foi feita
é olhado de lado por não corresponder
por Bernardo de Brito, no século XVIII.
à maioria das opiniões…
Neste texto é relatada de forma dramáUma prisão não se restringe a três patica, com um grande realismo, a viagem
redes e uma cela. Uma prisão pode não
feita por Jorge de Albuquerque Coelho
ser física! Todos nós, de uma forma ou
e a sua tripulação, do Brasil, mais prede outra, contribuímos para a prisão em
cisamente Olinda, para Portugal. Conque se tornou a nossa vida. Essa prisão
tudo, ao contrário de outros textos da
que é imposta pela sociedade, essa priépoca, este é apresentado de forma ansão de pensamentos e obrigações que
tiépica, pois são referidos os aspetos
temos que ter perante ela, essa prisão
mais negativos da expansão ultramarique nos priva de pensar, fazer, ou até
na, nomeadamente os naufrágios, o atamesmo ser, algo diferente, essa prisão
que de corsários, de que eram alvo os
que nos priva de sair de casa despenbarcos dos portugueses, e o desespero
teados por que os outros vão reparar…
dos tripulantes sentido a bordo. Estes
A sociedade construiu a sua própria aspetos foram muito bem retratados,
prisão. Uma prisão onde todos nós ha- contribuindo para a função didática da
bitamos, e uma prisão cada vez mais obra, para prevenir outros navegadores
cheia de sombras por privações aos de cometerem os mesmos erros.
nossos pensamentos e às nossas vonPor outro lado, as personagens remetades…
tem para valores morais da doutrina
Mariana Antão Gonçalves Nº23 cristã, como a esperança e a fé, que
10ºLHCSE Jorge de Albuquerque Coelho personifica de forma muito eficaz. Mesmo

nas situações mais difíceis e adversas,
este manteve-se como uma figura de
autoridade respeitável, generosa e com
grande fé, destacando-se como um verdadeiro herói, desde o início da viagem.
Também os marinheiros desempenham um papel essencial, mas, neste
caso, têm a função contrária, pois o
narrador pretende criticar a falta de
fé nos cristãos, que apenas se concentram em Deus, pedindo misericórdia,
nas situações de maior desespero. Um
exemplo marcante é a antropofagia que
pretendiam cometer, aquando da fome
que os assolou, e Jorge de Albuquerque
Coelho impediu, como figura de conduta cristã.
Assim, é evidente o importante papel
que esta obra teve na época, não só na
sua função de ensinamento, como no
aspeto religioso. Desta forma, destaco
este relato porque nos transmite grande emoção e tem a capacidade de nos
transportar para o passado, através do
seu realismo.
Inês Roseta, nº12

11ºCT3

ATIVIDADES - NATAL NO HOSPITAL
Natal no Hospital

ATIVIDADES - NAVIDAD / DÍA DE REYES
As comemorações de Navidad e do Día de Reyes no
Agrupamento

O Voluntariado da Liga dos Amigos do Centro Hospitalar da Cova da Beira promove todos os anos um projeto de humanização dos espaços hospitalares deno- A época natalícia foi comemorada pelas turmas todas que frequentam a disciminado “Natal no Hospital”. Este projeto decorre nos dois hospitais deste Centro plina de espanhol. Deste modo, foram elaborados postais de Natal, com mensaHospitalar, Hospital do Fundão e Pêro da Covilhã.
gens alusivas à quadra e foram expostos no átrio da escola João Franco, com a
À luz do protocolo estabelecido entre a Liga e o Agrupamento de Escolas do Fun- decoração de árvores de Natal com os postais realizados pelas turmas A, C, E e
dão, nos últimos anos, turmas da nossa escola têm participado nesta iniciativa F do 7º Ano. O átrio da escola secundária também se revestiu de postais realizaatravés da realização de cenários de Natal, sob a forma de presépios, destinados dos pelos alunos do 8º ao 12º anos. Alguns destes foram ainda distribuídos aos
doentes do hospital do Fundão com as turmas GPI, APS, TAS, TSJ e EAC 17 do
ao Hospital do Fundão.
professor Ricardo Gaspar.
Este ano não foi exceção e a execução do projeto foi da responsabilidade da turAs festividades da época natalícia não ficaram por aqui e os alunos do 7º ano
ma de Apoio Psicossocial 17
redigiram cartas aos “Reyes Magos” para assinalar o dia 6 de janeiro e, em todas
Assim, na sala de consulta externa do Hospital do Fundão encontra-se um preas turmas, foi também feita a troca de presentes entre os alunos.
sépio concebido em linhas singelas mas muito significativas, que amplia o significado desta época natalícia, torna mais acolhedora e humana a passagem pelas
instalações hospitalares e reflete aquilo que a escola tem de melhor para ofereO grupo de EspanhoL
cer, o produto do trabalho e empenho dos seus alunos e professores traduzido
em algo dirigido aos outros, essencialmente aos que, nesta época, têm de cruzar
os corredores do hospital.

Fátima Corredoura, Grupo de Voluntariado Semanal no Hospital do Fundão

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

NATAL NO HOSPITAL
LIGA DOS AMIGOS DO CENTRO HOSPITALAR DA
COVA DA BEIRA
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MIBE
MÊS INTERNACIONAL
DAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES

TOP LIVROS

As sessões do MIBE – Mês das Bibliotecas Escolares – em Valverde não foram
menos animadas do que as anteriores!
As fotos demonstram-no!

Queres saber porque é que o dinossauro, a toupeira, o papagaio e muitas
outras criaturas não podem conduzir?!
Então entra neste livro e deixa-te guiar
por um mundo divertido de animais
que parecem pessoas reais. Sem regras
nem sinais as estradas são uma selva e
os perigos muitos mais. Boa viagem...
Robinson Crusoé é um náufrago que
em segurança!
sobrevive a tempestades e furacões, a
piratas gananciosos, a selvagens cani- Consultado em: https://www.wook.
bais e à vida solitária numa ilha deser- pt/livro/porque-e-que-os-animaista. Com imaginação e habilidade, cons- - n a o - c o n d u z e m - - p e d r o - s e r o m e trói casas, barcos e ferramentas que lhe nho/10393810

Esta é a história de uma estrelinha que
se chama PÁLIDA mas que quer ser brilhante! Decide viajar até à Terra e encontrar o que lhe falta. Deixa-te voar
com ela!

Agradecemos aos alunos e professores
das turmas que fizeram trabalhos encantadores a partir da leitura do livro Os
Ovos Misteriosos de Luísa Ducla Soares
e da divulgação do tema «Juntando CoConsultado em: https://www.wook.pt/ munidades e Culturas», no âmbito do
livro/a-estrelinha-palida-pedro-sero- Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (Histórias? É connosco!).
menho/10930633
Vamos viajar com a estrelinha? O que
lhe faltará? Vamos procurar? Então,
toca a ler!

permitem viver décadas longe da civili- Já leste? Não é tão divertido?
zação. Mas é em Sexta-Feira, um nativo
que ele salva da escravidão, que encon- LIVROS NOVOS
tra a verdadeira humanidade. Descobre
todas as aventuras deste herói na mais
A Biblioteca tem LIVROS NOVOS! Muitos livros novos e entusiasmantes! Com aquele
famosa narrativa de viagens.
cheirinho a livros novos, tão peculiar!
A coleção Educação Literária reúne Vem conhecer os novos livros. A maior parte deles pode ser apresentada nos
obras de leitura obrigatória e recomen- contratos de leitura de Português. Tens muito por onde escolher.
dada no Ensino Básico e Ensino Secun- Mas também tens livros para descontrair, para ler só pelo prazer de ler, como é o
dário e referenciadas no Plano Nacional caso do recentíssimo livro de Pedro Pinto, Gonçalo Castro e João Ramalhinho – O
de Leitura.
Caderno das Piadas Secas. Como os autores nos dizem logo no início:
Consultado em: https://www.wook. “Tem um copo de água à mão? Não? Vá buscar, que nós aguardamos. Já está?
pt/livro/robinson-crusoe-daniel-de- Então vamos lá.”
Só para te despertar a atenção, aqui vão algumas piadas:
foe/15444860
Se ainda não leste, do que estás à espera?

SESSÕES DE CINEMA

“Pergunta o médico:
- O senhor é o dador de sangue?
- Não, sou o da dor de dentes.”
“Quando tiver um irmão, vai-se chamar Herrare.
Porque Herrare é o mano.”

“Um homem tentou comer 1000 pasDeu-se, dia 29 de janeiro, início às
sas, mas chegou às 999 e desistiu.
sessões de cinema previstas no proQual é o filme?
jeto “EnvelhoSer LivroMente”, tendo
- Mil São Impossível.”
sido escolhido o filme Driving Miss
Agora é só requisitar esta obra-prima
Daisy (1989).
(ou será obra-sobrinha?), que reúne
Assistiram ao filme as turmas TAS15, 500 tentativas (muito secas) de ter graTAS17, APS16 e APS17.
ça. Vai ser de chorar e rir por mais….
Os temas subjacentes ao filme serão
abordados nas aulas:
- a idosa judia e o seu relacionamento
com o motorista negro,
- as questões raciais,
- o modo como algumas barreiras sociais são ou não ultrapassadas,
- a personalidade de uma mulher idosa,
- o comportamento face a uma pessoa
idosa – persistência, compreensão,
conquista.
Estão previstas novas sessões para os
dias 15 de fevereiro (Nunca Digas Nunca), 23 de março (A Gaiola Dourada), 10
de abril (Uma Canção para Ti) e 7 de
maio (Bucket List).
(imagem pesquisada em: https://cinemaeaminhapraia.com.br/2008/05/16/
conduzindo-miss-daisy-driving-miss-daisy-1989/)
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FEIRAS DO LIVRO NO AEF
Estão a decorrer, nas bibliotecas do agrupamento, duas
feiras do livro. Contámos com a colaboração de alunos
das escolas João Franco e Secundária, a quem agradecemos!

FORMAÇÃO DE UTILIZADORES NA BIBLIOTECA
Dia 20 de Novembro, os alunos do Ensino e Formação de Adultos estiveram na
biblioteca da escola João Franco numa
sessão de formação de utilizadores,
onde lhes foi explicada a CDU – Classificação Decimal Universal, o modo de
funcionar das bibliotecas atuais, o fundo documental existente e onde houve
espaço para uma pequena conversa sobre livros/leituras.
Desta conversa, salientamos a opinião
do Sébastian que afirmou que ler é
parecido com comer: quando somos
crianças não gostamos de certos alimentos, mas quando crescemos, passamos a gostar…

WORKSHOP Rádio Miúdos
Cinco alunos das turmas A e B de 5.º ano ganharam o concurso “Põe a Tua Terra nos Píncaros”,
promovido pela Rádio Miúdos, tendo sido contemplados 25 alunos (das duas turmas) com um
ateliê de rádio e uma emissão em direto, realizada na biblioteca da Escola Secundária, no dia 5
de janeiro, onde os nossos alunos puderam ser
locutores, improvisar entrevistas, reportagens,
fazer a seleção musical e muito mais. Foi fantástico! Mesmo inesquecível para quem vivenciou a experiência!
Os alunos encerraram a emissão com um momento musical.
Para ouvirem a emissão em direto, basta clicarem
em http://www.radiomiudos.pt/, abrirem podcasts, emissões ao vivo e eis a emissão inesquecível!
Podem ainda ouvir o spot vencedor, que se encontra compactado com mais dois, em http://www.radiomiudos.pt/
index.php?cont=73&page=1

Biblioteca da Rádio na RCB
A Biblioteca da Rádio na RCB é uma
constante. Desta vez, os alunos
gravaram, além de textos variados,
textos de Natal. E, para surpresa
de todos, o Nuno Fians gravou um

PROJETO SOBE
O projeto SOBE – Saúde Oral Biblioteca Escolar – teve início em Novembro, com a colaboração do aluno Eduardo Almeida, do
12º TAS13, no âmbito da sua PAP. As sessões decorreram na turma do 1º ano de Sta
Teresinha, ST1 e na EB1 e JI de Capinha.

poema a cantar!
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ATIVIDADES - SIMULAÇÃO DE AUDIÊNCIA

CURSO PROFISSIONAL DE SERVIÇOS
JURÍDICOS TSJ 16 / TSJ 15

JUSTIÇA PARA TODOS
DOMUS IVSTITIAE

Simulação de Audiência
No âmbito da disciplina de Direito Processual, as turmas do Curso Profissional
de Serviços Jurídicos, 2º ano TSJ16 e 3º ano TSJ15 participaram no projeto denominado ‘’Justiça para Todos’’. Este projeto foi promovido pelo Instituto Padre
António Vieira (IPAV), com o apoio do Centro de Estudos Judiciários e Direção
Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), entre outros parceiros.
O “Justiça para Todos” pareceu-nos um bom projeto para aprofundar a componente prática do curso, em matéria penal, desempenhando os alunos o papel dos
vários sujeitos e participantes processuais. O projeto consistiu na simulação de
um julgamento, de um crime de Tráfico de Seres Humanos.
Partimos de uma história, que poderia ser verídica, e adaptámo-la aos participantes:
Uma Procuradora do Ministério Público (Margarida Carvalho, TSJ15), uma advogada de defesa (Neuza Mesquita, TSJ15), uma advogada da assistente (Sandra
Zacarias, TSJ15), uma oficial de justiça (Raquel Moreira, TSJ15), um arguido (Fernando Marcelo, TSJ16), uma intérprete (Melanie Parente, TSJ15), nove testemunhas de acusação (Inês Canaria, Sara Carvalho, Márcia Gonçalves e Jéssica Torres
do TSJ15 e Cristiana Salvado, Rodrigo Honorato, Mariana Bernardo, Natália Nunes e Tânia Mendes do TSJ16) e duas testemunhas de defesa (Leonor Campos
e Mariana Correia do TSJ16). As ofendidas (vítimas) do processo eram a Daree,
Natasha, Alexa e Larissa, representadas pelas testemunhas.
A história assentou na ação criminosa de um proprietário de um bar, do Fundão,
e de como utilizava as redes sociais (nomeadamente o Facebook) para de forma
ardilosa atrair vítimas (jovens mulheres) prometendo-lhes empregos bem remunerados em Portugal, que efetivamente não existiam.
As atividades decorriam num bar chamado ‘’Às de Paus’’, do qual o arguido era
proprietário, para onde eram atraídas mulheres para desempenharem o trabalho
de empregadas de limpeza, mas quando chegavam eram-lhes retirados passaportes e meios de comunicação, sendo exploradas em condições pouco dignas.
Ao fim de vários meses de agressões e abusos, uma vítima, com a ajuda de um
cliente e de uma amiga, conseguiu fazer a denúncia da situação à Policia Judiciaria da Guarda que, por sua vez, comunicou ao Ministério Público que decidiu
abrir o inquérito e promoveu a investigação.
Com o auxílio da Guarda Nacional Republicana (GNR) do Fundão, foi feita uma
busca onde foram recolhidas provas dos atos criminosos cometidos no bar “Ás
de Paus”. Posteriormente, elaboraram-se os vários documentos como autos de
notícia, Termos de Identidade e Residência (TIR), relatórios de busca, autos de
inquirição, mandados de busca, despachos, fotografias, etc., que integraram o
processo de inquérito.
Depois de todas as testemunhas terem sido ouvidas, e todas as provas recolhidas, o Ministério Público fez a acusação, a advogada de defesa e da assistente
prepararam a defesa e a acusação, e foi marcada a audiência do julgamento, pela
Meritíssima Juíza da secção criminal do Tribunal do Fundão.
A audiência teve lugar dia 10 de janeiro de 2018, entre as 14.30h e as 17.00h,
presidida pela Meritíssima Juíza Dra. Carla Maia (único sujeito processual real)
onde foram ouvidas as testemunhas, foram feitas as alegações por parte da Procuradora do Ministério Público e da advogada de defesa, tendo o tribunal aplicado 4 anos e 6 meses de prisão (tendo em conta o cúmulo Jurídico). Porém,
considerando que o arguido não tinha antecedentes criminais, se mostrava arrependido e tinha tido uma infância traumatizante, a pena ficou suspensa por
4 anos e 6 meses, sendo o arguido advertido que se voltasse a cometer algum
crime nesse período de tempo teria de cumprir a pena em prisão efetiva.
Queremos agradecer aos Professores de ambas as turmas por nos terem incentivado a participar no projecto e um agradecimento em especial ao Professor
Estêvão Lopes pela orientação que nos foi dada. Queremos também agradecer
à Meritíssima Juíza da Secção Criminal do Tribunal do Fundão, à advogada que
nos encaminhou para um melhor resultado, Doutora Alexandra Oliveira, assim
como aos Oficiais de Justiça do Tribunal do Fundão e ao Ministério Público, na
pessoa do Magistrado Dr. Paulo Nabais e restantes Oficiais de Justiça.
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ATIVIDADES - CAFÉ, BOLHACHAS E FILOSOFIA
CAFÉ, BOLACHAS E FILOSOFIA

No Dia Mundial da Filosofia, dia 16 de Novembro, foi dinamizado um
Café Filosófico na biblioteca da nossa escola secundária. Tal como no
ano letivo anterior, a Dra Celeste Raposo liderou o debate. Desta vez,
sobre um tema difícil: O que é a felicidade?
Esta atividade, proposta pelo grupo de professores de Filosofia e com
o apoio das professoras bibliotecárias Célia Gil e Margarida Ferreira,
contou com uma plateia de cerca de oitenta alunos do 10º ano e uma
“esplanada” (com chá, café e bolachas) onde se encontraram os alunos
mais participativos de cada turma de 10º ano, especialmente convidados para este evento. Contou ainda com o regresso de dois professores
estagiários em 2016: a Catarina Louro e o Ricardo Batista .
A Dra Celeste, um bom exemplo de vida, que concilia no seu percurso
profissional a indústria têxtil e a Filosofia , apresentou diversas noções
sobre o conceito, apresentou fotos e exemplos provocatórios e houve assim algum espaço para ouvirmos também os diversos pontos de
vista de alunos presentes. Claro que o tempo parece sempre curto…
quando queremos ouvir tantas e diferentes pontos de vista e quando o
tema não obedece a definições!!

ATIVIDADES - THE WORLD WIDE DATA DAY
The World Wide Data Day
Celebrado a 14 de novembro, este dia relembra-nos uma das partes mais relevantes da nossa sociedade:
os dados.
Neste mundo da informação, tecnologia e ciência, torna-se, de dia para dia, cada vez mais importante a
recolha e tratamento de dados. É graças a eles que se constroem as inovações, que se refletem tanto em
novos dispositivos como em tão desejadas curas para doenças que todos os dias aterrorizam milhares
de vidas.
No entanto, não nos desenganemos, pois nem tudo é paraíso: com o crescente número de dados, muitos
deles confidenciais, acrescem também crimes, como, por exemplo, o uso destes, seja para proveito próprio, destruição do outro ou para perpetuação do ódio.
Para, então, e apesar disto, festejar o dia referente aos dados, decorreu na nossa escola uma atividade
promovida pelo FermiLab, o acelerador de partículas norte-americano, durante a qual os alunos analisaram diversos tipos de dados provenientes do CERN, sentindo-se, assim, como verdadeiros cientistas deste
grande acelerador suíço, o mesmo que inventou a nossa querida e venerada Internet.
Na minha opinião, este dia é muito importante pois pode ser considerado um tributo, não só à comunidade científica, como a toda a humanidade.

Beatriz Barata Pereira, 11º CT1

ATIVIDADES - FOMOS CANTAR AS JANEIRAS
Fomos Cantar as Janeiras
O dia 5 de janeiro foi um dia diferente na nossa escola.
Fomos cantar as janeiras pelas ruas da Capinha. Foi uma tarde muito divertida e as pessoas aderiram com entusiasmo a esta atividade, cantaram connosco e
retribuíram com guloseimas.
Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância da Capinha
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ATIVIDADES - MAGUSTO DA EB1 DE SALGUEIRO
O Magusto

ATIVIDADES - NATAL DA EB1 DE SALGUEIRO
Atividades natalícias

Na manhã do dia 13 de novembro, nós, os alunos da EB1 de Salgueiro, construímos cartuchos com pacotes de leite forrados com papel autocolante e decorámos com imagens de castanhas. Fizemos, ainda, uma linda coroa enfeitada com
castanhas.

Na última semana do 1º período, realizámos diversos trabalhos alusivos ao Natal: pintámos desenhos, construímos botinhas e sinos para decorar a nossa sala,
escrevemos uma carta ao Pai Natal, elaborámos um cartão para oferecer aos
nossos familiares, construímos ainda um arranjo de Natal com madeira, cortiça
e ramos de pinheiro e ainda fizemos lindas renas com materiais diversificados
No período da tarde, realizámos o Magusto de São Martinho no Centro de Assispara rechearmos com chocolates.
tência Social dos Três Povos e fomos presenteados com um belo dia de sol. Ajudámos a descascar as castanhas, tostadinhas e saborosas que fomos colocando No último dia, 15 de dezembro, realizámos a Festa de Natal no Centro de Assisnos cartuchos bem bonitos, comemo-las, acompanhadas de sumo.
tência Social dos Três Povos, juntamente com as crianças da Creche/Jardim de
Infância e idosos.
Foi uma tarde cheia de brincadeiras e muita alegria!
Foi uma festa onde houve partilha de saberes e tradições. Também tivemos a
					
Alunos da EB1 de Salgueiro
alegria de receber o Pai Natal!
No final, houve um convívio entre todos, à volta de uma mesa recheada de iguarias.

Alunos da EB1 de Salgueiro

DIA DAS BRUXAS DA EB1 DE SALGUEIRO
DIA DAS BRUXAS
Nos dias 30 e 31 de outubro, comemorámos de forma especial o Dia
das Bruxas. Na escola, a nossa professora contou-nos histórias apresentadas em livros e em PowerPoint,
construímos uma cesta em forma
de morcego para enchermos com
rebuçados e ainda fizemos uma aranha comestível com bolachas para o
corpo, pintarolas para os olhos e gomas para as patas. Fomos à Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade à
“Hora do Conto”. Foram momentos
muito divertidos!
Alunos da EB1 de Salgueiro

EB1 DE
SALGUEIRO
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ATIVIDADES - 1500 CARTAS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Alunos do AEF assinam 1500 cartas
em defesa dos direitos humanos
O grupo de professores de filosofia juntou-se à Amnistia Internacional (AI) na edição de 2017 da “Maratona de Cartas”, a sua campanha anual de recolha de
assinaturas em defesa de pessoas e comunidades em
risco. Esta foi uma atividade inserida nas comemorações do Dia Mundial da Filosofia, feita com o entusiasmo dos alunos “ativistas” das turmas de 10º e 11º
e contou com a colaboração de muitos professores e
funcionários do nosso agrupamento. As cartas assinadas foram encaminhadas para a AI e serão brevemente enviadas para os respetivos governantes, esperando criar a pressão necessária para os sensibilizar para
os cinco casos destacados este ano:
O primeiro dos cinco casos é o de Clovis Razafimalala,
um defensor dos direitos ambientais em Madagáscar
que há dez anos tenta defender a floresta tropical da
sua ilha, alvo de múltiplas injustiças e de perseguições de uma rede de traficantes de pau-rosa.
O segundo caso é o dos defensores dos direitos humanos em Israel e nos territórios palestinianos ocupados Farid Al-Atrash e Issa Amro, perseguidos por quererem o fim dos colonatos israelitas e protestarem contra
crimes de guerra, mais precisamente o crime de guerra que resulta dos 50 anos de ocupação do território palestiniano.
O terceiro caso é o do grupo conhecido como os “10 de Istambul”, presos na Turquia por defenderem os direitos humanos de jornalistas, ativistas e outras vozes
críticas no país. Foram libertos há algumas semanas e neste momento encontram-se sob investigação por crimes relacionados com terrorismo, podendo ser condenados a até 15 anos de prisão. O presidente da AI encontra-se ainda preso.
O quarto caso é o de uma ativista dos direitos humanos jamaicana, Shackelia Jackson, cujo irmão foi abatido a tiro pela polícia e que tenta, desde então, que seja
feita justiça, tendo para tal reunido dezenas de pessoas com familiares assassinados de forma semelhante. Em resposta, a polícia iniciou uma campanha de intimidação e perseguição à sua comunidade …
O quinto caso, talvez o mais surpreendente, passa-se na
Finlândia: Sakris Kupila, um estudante de Medicina de 21
anos diariamente insultado e perseguido porque os seus
documentos o identificam como mulher - género que lhe
foi atribuído à nascença e no qual não se revê -- e que luta
por uma alteração da atual lei do seu país, que exige que
lhe seja diagnosticado um “distúrbio mental” e que seja
esterilizado.
A Maratona de Cartas reúne a participação simultânea de
milhões de pessoas em todo o mundo e, “todos os anos,
pessoas injustamente presas são libertadas, torturadores
são julgados, vidas são mudadas para melhor, num sinal
do que a humanidade tem de melhor”.
No ano passado foram assinadas em Portugal cerca de
266.000 cartas. No mundo inteiro:
4 660 774. Este ano, espera-se um aumento significativo
deste número e a mudança de algumas leis e mentalidades…
A todos “os ativistas” dos direitos humanos muito obrigada!

Catarina Crocker

1500

CARTAS EM DEFESA
DOS DIREITOS
HUMANOS
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PROJETOS - Queijo da Beira Baixa
O projeto Queijo da Beira Baixa foi
apresentado, no dia 4 de outubro,
pelo Município do Fundão à Direção e
representante dos coordenadores de
Projetos e Clubes do Agrupamento de
Escolas do Fundão, como proposta de
cariz pedagógica e territorial sobre um
dos patrimónios mais emblemáticos do
Concelho do Fundão- o queijo da Beira
Baixa. As atividades previstas deveriam
decorrer durante o ano letivo 2017/
2018, abrangendo alunos de diversas
faixas etárias, organizados em grupos
selecionados pelo corpo docente das
Instituições de Ensino do Fundão.
Além do levantamento da história do
Queijo Beira Baixa e da partilha de informações teóricas e técnicas deste
produto secular, o projeto Queijo Beira Baixa fará a ponte entre a origem
do produto e a facilidade com que o
mesmo chega à nossa mesa, pelo que
as ações previstas integrarão conhecimentos de Química, História, Desenho,
Biologia, TIC, Marketing, Produção animal, Segurança Alimentar…
Para cumprir os objetivos do projeto:
promoção do conhecimento do Património Histórico, Gastronómico e
Etnográfico do Concelho do Fundão;
transmissão e aquisição de saberes ancestrais; aplicação de conhecimentos
de diversas áreas curriculares, foram
propostas as seguintes atividades, podendo incluir outras, de acordo com as
necessidades da escola:

- Fabrico de Queijo;
- Apresentação do produto na Feira do
Queijo da Soalheira – Concurso de melhor Queijo (com júri especializado).
Analisada a proposta, considerou-se
que a mesma se enquadrava nos objetivos do projeto educativo do AEF e que
poderia ser um contributo muito importante para outras atividades e projetos em curso no AEF, apresentando-se,
por conseguinte, no CP de 11 de outubro convidando outros colaboradores a
associarem-se no seu desenvolvimento,
integrando-a de forma mais abrangente
no PAA.
O projeto teve início com um workshop
destinado a professores interessados
(mais de uma dezena) em desenvolver,
com alunos, atividades enquadráveis
no projeto. Além dos técnicos proponentes, da CMF, estiveram presentes a
Sra. Eng. Maria de Jesus (produtora de
leite de ovelha, da Soalheira) como tutora na tecnologia de fabrico do queijo
e o Sr. Vereador Professor Doutor Paulo Águas. Foram apresentadas as características e tecnologias de fabrico do
queijo da Beira Baixa e apontados caminhos passíveis de serem explorados,
integrados nos currículos e atividades
em curso na escola. Posteriormente, de
acordo com os objetivos do projeto, foram constituídos os grupos de trabalho
e articularam-se atividades. As primeiras sessões de trabalho, com os alunos,
tiveram início no dia 15 de janeiro e
prolongar-se-ão até final do ano letivo.

- Aprendizagem teórica/prática do
fabrico do queijo, acompanhada por
No nosso agrupamento participam alututores de turma/grupo (queijaria do
nos do pré-escolar, dos JI de Pêro Viconcelho selecionada para tutorear
seu e Fatela, um aluno voluntário do 1º
cada grupo);
ano, oito alunos voluntários do 6º B, os
- Visita guiada a queijarias e rebanhos; alunos do 8º D e do 10º ano do curso
de ciências e tecnologia e um aluno do
- Criação de empresa/marca/rótulo;

Figura 1- Agentes coagulantes possíveis de
usar no fabrico de queijo da Beira Baixa.
1Coalho de origem animal (enzimas
obtidas por processo industrial a partir de
bovino); 2- Coalho de origem vegetal (enzimas obtidas por processo tradicional a partir
da flor do cardo da espécie Cynara cardunculus L.); 3- Coalho de origem animal (Enzimas
obtidas por método tradicional a partir do
estômago de cabrito de leite).

Figura 2- Leite de ovelha coalhado/ coagulado já
com a coalhada cortada.

Figura 3- Início da prensagem da coalhada no
cincho (extração do soro).

curso profissional PAV 15, desenvolvendo atividades em espaços formais e
não formais de aprendizagem (Tabela
I), orientadas pelos respetivos professores e outros técnicos de entidades
parceiras.
Deixamos aqui algumas fotos e outros
dados da primeira semana de trabalho.
Na primeira semana de trabalho foram
produzidos, no total, 36 queijos de leite estreme de ovelha, aplicando o processo de fabrico à ovelheira e à cabreira
bem como coalho de origem animal e
vegetal.
Um obrigada muito especial à D. Albertina Gertrudes, à Eng.a Maria de Jesus e
aos técnicos da CMF pela colaboração
no desenvolvimento destas experiências de aprendizagens tão enriquecedoras.
Figura 4- Produto final. Queijo fresco pronto
para a salga.

Queijos da Beira Baixa

Projeto		

Alunos		

Área onde se integram as atividades

Pré-escolar;
1º ano; 6º ano

“Borreguinhos” da Beira Baixa (Projeto Ciência
na Escola) e curricular

8º ano

EMPRETIC + (Projeto Educação para o Empreendedorismo) e curricular

10º ano

Curricular

12º ano

Curricular
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PROJETOS
Queijeiras por um dia
A nossa turma, o 8ºD, a 19 de janeiro
de 2018 teve um início de dia diferente.
A aula de Português foi transformada
num workshop em que fizemos 6 queijos, 3 dos quais à ovelheira e os restantes à cabreira.
Fizemos estes queijos a propósito dos
projetos em que estamos envolvidos,
Empretic - Redescobertas da transumância e Queijo da Beira Baixa. O
primeiro projeto vai levar-nos até Benavente, Zamora, em Espanha, onde
vamos conhecer a realidade em que vivem os nossos “vizinhos”
Depois de uma breve explicação, começamos por ir buscar o leite e o coalho.
Estávamos com bastante medo de deixar cair a panela com o leite, que pusemos no fogão (já ligado) e mexemos
até atingir os 35ºC. Quando atingiu os
35ºC tirámos a panela do fogão e colocámo-la na mesa, juntámos o coalho,

mexemos e deixámos repousar 10/15 Nós gostámos muito desta experiênminutos. Neste período de tempo está- cia de fazer queijo, o cheiro é que foi
vamos a conversar entre todos porque o pior!
todos estávamos muito ansiosos com o
Mariana Santos Gouveia , 8ºD, Nº 10
resultado desta experiência. Passados
os 15 minutos tirámos a tampa e ficámos todos muito espantados porque
reparamos que a mistura estava gelatinosa. Depois fizemos uns "cortes" naquela mistura, que já tinha um cheiro
mais forte, e passámos para a francela
para retirar o soro. Para o tirar tivemos
de o passar para uma forma – acincho
- e calcar para o soro sair. Aqui, sim,
o cheiro começou a piorar mas estávamos todos a rir-nos imenso e isso ajudou a suportá-lo. Depois foi só pôr o
sal!!
O processo seguinte consiste em esperar e ir pesando o queijo regularmente
para registar as alterações de peso e
virá-lo para ajudar o processo de cura.

“A Ciência na Escola ao Serviço do Desenvolvimento e da Humanização”
Anualmente a Fundação Ilídio Pinho, em parceria
com o Ministério da Educação e o da Economia, promove um concurso nacional denominado Prémio
Ciência na Escola, estabelecendo um tema base. Este
prémio visa estimular o interesse de todos os alunos, da Educação Pré-Escolar, do 1º, 2º e 3º Ciclos
do Ensino Básico e Secundário, pelas ciências e áreas
tecnológicas através do apoio a projetos inovadores
que serão desenvolvidos nas escolas.
O prémio tem duas fases:
- Fase ideia - as escolas candidatam os projetos, num
determinado escalão (do 1º ao 5º) e, um júri regional
seleciona, entre os projetos submetidos os que terão
apoio para desenvolvimento, ou seja, os que serão
premiados pela ideia. O prémio destina-se ao desenvolvimento do projeto.
- Fase de desenvolvimento- alunos, professores e entidades parceiras desenvolvem os projetos, sendo,
no final, selecionados os 100 melhores, para participarem numa mostra nacional. Esta seleção tem por
base os resultados apresentados numa videoconferência, um relatório final e
um vídeo. É durante a Mostra final que o júri nacional completa a decisão dos
projetos que receberão o prémio final, em cada escalão.
No ano letivo, 2017/ 2018, tendo por base o tema “A Ciência na Escola ao Serviço
do Desenvolvimento e da Humanização” serão desenvolvidos no nosso Agrupamento seis projetos, os premiados na fase ideia. A entrega de prémios decorreu
em Coimbra, no Auditório do Conservatório de Música de Coimbra, no passado
dia 16 de janeiro, pela mão do Sr. Engenheiro Ilídio Pinho, da Delegada Regional,
Dra. Cristina Oliveira e do Coordenador do projeto representante da DGEstE, Dr.
António Proença (Figura 1).
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Flor Espacial

Dia após dia são descobertas cada vez
mais informações sobre o espaço e
como é viver no mesmo. Podemos saber essas informações através da Estação Espacial Internacional, onde, de
momento, estão a viver 6 pessoas de

vários países do mundo. A EEI tem vindo a realizar inúmeras missões. Entre
elas destaca-se uma, na qual os astronautas conseguiram simular as condições propícias para fazer uma flor
florescer. Para completar esta missão,
os astronautas utilizaram fertilizantes,
sementes, água, argila e luz LED (que
substitua a luz do sol). Esta missão foi
um sucesso pois veio a comprovar que
o sistema de produção de comida fresca em microgravidade, de facto, funciona, o que indica que estamos cada vez

mais perto de produzir jardins no espaço. Esse fenómeno iria trazer inúmeras
vantagens para os astronautas pois poderiam ser cultivados frutos, de modo
que os astronautas pudessem ter uma
alimentação baseada em comida fresca
em vez de comida embalada, que é enviada para a EEI de tempos a tempos.
Para além de trazer vantagens para os
astronautas também traz para a humanidade no geral, visto que foi possível
criar vida fora do planeta Terra.
Rita Martins, 11CT1

Plantação de oxigénio no espaço
Quando os recursos são limitados, tem
que se trabalhar com o que se tem, especialmente no espaço. Embora a Estação Espacial Internacional seja regularmente reabastecida por foguetões de
carga, o voo espacial exigirá, no futuro,

que reciclemos e reutilizemos recursos cesso rotineiro na Terra, é preciso encomo o oxigénio.
tender como funciona no espaço antes
de podermos explorá-lo. A experiência
Os investigadores estão a estudar como
decorrerá durante um mês, à medida
a fotossíntese, o processo em que os
que a quantidade de oxigénio das algas
organismos convertem a luz em eneré medida com precisão.
gia, produzindo oxigénio como subproduto.
O projeto faz parte da Alternativa de
Sistema de Apoio à Vida Micro-EcológiPara isso carregaram microalgas, vulca, ou Melissa, que está a desenvolver
garmente conhecidas como espirulina,
tecnologias regenerativas para suporte
num fotobiorreator, uma espécie de
vital.
cilindro banhado pela luz. Na Estação
Espacial, o dióxido de carbono será
António Moreira, 11CT1
transformado, através da fotossíntese, http://www.esa.int/por/ESA_in_your_country/
em oxigénio e biomassa comestível, tal Portugal/Plantacao_de_oxigenio
como proteínas. Embora seja um pro-

Sementes stressadas no espaço
O ambiente com gravidade muito reduzida do espaço faz com que os organismos fiquem stressados, tendo que se
adaptar para sobreviver.

tes de agrião no módulo Columbus da
ISS. Estas germinaram depois de seis
dias, foram preservadas e voltaram à
Terra para investigação. Os investigadores trabalham com estes dados mas
Graças à Estação Espacial Internacional
também com imagens em tempo real
(ISS), já se sabe melhor como as plantas
do crescimento das sementes.
lidam com o peso reduzido.
Até agora, as conclusões mostram-se inForam plantadas mais de 1700 sementeressantes: as sementes em microgravidade geraram, obviamente, raízes ao
acaso mas, ainda assim, conseguiram
crescer. Foi também descoberto que as
sementes de plantas que se sabem ultrapassar diferentes tipos de stress na
Terra (calor, frio, salinidade, etc.) são
as que se saem melhor nos resultados
e que a luz vermelha parece ajudar a

regular a multiplicação das células interrompida pela falta de peso.
Os novos resultados sugerem que a
gravidade não é o maior obstáculo ao
desenvolvimento de plantas no espaço.
É, assim um passo importante na conquista do espaço, sendo boas notícias,
nomeadamente, para as futuras colónias humanas na Lua e em Marte, pois
não conseguiríamos ir muito longe se
não conseguíssemos fazer crescer a
nossa própria comida.
Beatriz Barata Pereira, 11CT1
Inhttp://www.esa.int/Our_Activities/Human_
Spaceflight/Research/Stressed_seedlings_in_
space,consultado em 05/01/2018

Uma década de plantação no espaço
Há quase 11 anos, foi lançado para a
Estação Espacial Internacional, o Space Shuttle Discovery que transportou
o Sistema de Cultivo Modular Europeu
da ESA, que é uma pequena estufa que
serve para investigar como as plantas
crescem em imponderabilidade.

mento e como as plantas se comportam
à medida que crescem, é basicamente
um centro de pesquisa no contexto orbital.

Uma descoberta inesperada foi a resposta das plantas à luz vermelha e
azul, simulando os ambientes da Lua e
de Marte. Esta descoberta foi muito importante para missões futuras de longo
Instalado pelo astronauta da ESA, Thoprazo, nas quais os astronautas depenmas Reiter, em 2006, serve para nutrir
derão das plantas para diversas coisas.
as plantas durante o seu desenvolCom esta experiência viu-se como as vimento e permite que especialistas Este sistema foi concebido não só para
plantas sabem onde crescer as suas raí- intervenham e mudem as condições, ajudar na preparação de viagens mais
zes, a influência da luz no seu cresci- sendo todos os aspetos do ambiente distantes mas também para melhorar
o nosso conhecimento sobre o cultivo
controláveis.
das plantas em casa, porque quanto
O “ensaio” Multigen, contrariou a teoria
mais soubermos das plantas, melhor
de Charles Darwin, mostrando que a inconseguiremos cultivá-las noutros plateração da luz e a gravidade conduzem
netas.
os sinais celulares nas plantas.
Catarina Jerónimo CT1
Duas experiências mostraram que as
plantas percebem a direção da gravida- http://m.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Research/A_decade_of_plant_biology_in_
de e que usam cálcio para sinalizar o space
crescimento radicular.

O Agrupamento de Escolas do Fundão e a Delegação da Beira Baixa da
Rede dos Emissores Portugueses irão
estabelecer uma comunicação direta,
através da rádio, com um dos astronautas que vive e trabalha a bordo da
Estação Espacial Internacional (em
inglês, International Space Station,
ISS), na semana de 19 a 25 de fevereiro de 2018. Esta comunicação foi autorizada pela ARISS, que é a sigla de
Amateur Radio on the International
Space Station, mediante candidatura
feita no ano passado. Trata-se de um
projeto executado por astronautas a
bordo da Estação Espacial Interna-

O que aconteceria se o corpo
Quando não existe ar e a pressão é zero
é necessário que o corpo humano esteja revestido por alguma proteção, tais
como, uma roupa especial de astronauta e todos os equipamentos necessários para manter os níveis de oxigénio
no sangue em bons valores.
Mas o que aconteceria realmente ao
corpo humano se fosse diretamente
submetido ao vácuo no espaço? Será
que desintegraria ou congelaria instantaneamente?

Vamos falar com um astronauta n
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O que é a ISS?

Arte Portuguesa a bordo da Estação Espacial Internacional

A ISS (International Space Station) é o
maior objeto alguma vez colocado no
espaço. Orbita a Terra a cerca de 27,700
km/h conseguindo completar 16 voltas
por dia. De noite pode ser observada
a olho nu visto que apenas se encontra a 320 Km. Esta estrutura foi criada
através da colaboração de 16 países estando incluídos os EUA, Rússia, Japão,
Canadá e muitos dos estados membros
da ESA (European Space Agency).
A parte maior da ISS é uma treliça
central onde se encontram 16 painéis
solares gigantes, os módulos e um radiador para controlar a temperatura da
estação. Os módulos são os constituintes da ISS onde os astronautas vivem
e trabalham. O maior projeto europeu
chama-se Columbus, um laboratório
científico onde se podem realizar várias experiências em microgravidade
(ausência de peso). Esta maravilha tecnológica possuí duas casas de banho
e um ginásio sendo extremamente espaçosa, em termos de volume, tem o
mesmo tamanho de dois Boeing 747.
Para além disso, também vem dotada
com um braços robóticos que foram
utilizados para construir a estação.
Atualmente são utilizados para mover
os cosmonautas ou para experiências
científicas.
A ESA também usa o ATV (Automated
Transfer Vehicle), uma série de vaivéns
espaciais não tripulados para trazer
mantimentos para a ISS. Estes conectam com a estação espacial através de
câmaras de vácuos que os astronautas
também utilizam para darem passeios
espaciais.

cional (ISS) que possuem uma licença
de radio amador.
Quinze alunos das turmas 11CT1
e 10CT2 terão a oportunidade de
colocar questões a um astronauta.
A comunicação terá uma duração
aproximada de 12 minutos, enquanto a estação espacial estiver sobre a
região do Fundão e será feita a partir dos Enxames, porque é onde se
consegue mais tempo. Poderá não se
conseguir fazer a comunicação e inclusive ser cancelada até 20 minutos
antes da hora prevista.
Prof. Teresa Ramos

A estação espacial é uma estrutura de
grande importância pois foram feitos
planos para levar o homem a lugares
cada vez mais distantes. Representa
uma presença humana no espaço e tem
sido uma casa para vários cosmonautas desde que a primeira tripulação
chegou.

O português Alexandre Farto, mais conhecido como “Vhils”,é um dos artistas mais conhecido da atualidade que
acaba de se tornar no primeiro artista a
criar uma instalação para a Estação Espacial Internacional (ISS).Vhils afirma
que nunca pensou fazer algo assim,o
projeto foi realizado em parceria com
a Agência Espacial Europeia e a escolha
recaiu sobre o astronauta dinamarquês
Andreas Mogensen. A instalação retrata, o primeiro astronauta dinamarquês
a ir ao espaço, a peça foi concebida para
a cúpula da ISS no único ponto da Esta-

ção Espacial onde se vê a Terra na sua
totalidade, devido à rotação da Estação
Espacial sobre a terra, os astronautas
conseguem assistir ao nascer e pôr-do-sol aproximadamente 16 vezes ao dia.
“É uma peça efémera a cada segundo,
porque o contexto vai-se sempre alterando”, “Pensei numa peça para o espaço da nave, mas que não se impusesse
ao lugar.” afirma o artista.
Juliana Cunha 11°CT1
Fontes : https://www.publico.pt/2015/09/28/
culturaipsilon/noticia/filme-de-miguel-goncalves-mendes-chega-ao-espaco-com-obra-de-vhils-1709242

Dormir no espaço
No espaço, tal como na Terra, os astronautas vão dormir a uma determinada hora e, depois de 8 horas, acordam
para se prepararem para trabalhar.
Também eles podem acordar a meio
do sono para utilizar a casa de banho
ou ficar acordados até mais tarde para
olhar pelas janelas da estação espacial
e observar a Terra com a sua variedade
de cores e texturas. Vários astronautas
relataram que sonhavam ou tinham pesadelos enquanto dormiam; alguns relataram até que ressonavam no espaço.

o suficiente para apenas uma pessoa.
Como o nascer ou o pôr do sol ocorrem
a cada 45 minutos, os astronautas utilizam proteções nos olhos ou fecham as
persianas para impedir que a luz entre
enquanto eles dormem.

A cabine também funciona como um
pequeno escritório uma vez que, além
do saco-cama, também tem um computador e um candeeiro. Pode-se ainda
utilizar a cabine para guardar outros
objetos, como livros, roupas, fotos, etc.
que tornam aquele espaço um pouco
No entanto, existem algumas diferen- mais pessoal.
Pedro Braz 11CT1 ças. No espaço, não há “cima” nem
Além disso, é importante que
https://www.esa.int/esaKIDSen/SEMZXJWJD1E_
“baixo” mas existe microgravias cabines sejam bem ventilaLifeinSpace_0.html
dade, o que faz com que os asdas para impedir que os astrotronautas possam dormir em
nautas acordem a meio do sono
qualquer direção. Assim, eles
com falta de oxigénio devido ao
têm de se prender a si mesmos
dióxido de carbono expirado por
de modo a não flutuarem pela
eles mesmos.
estação espacial. As equipas
Catarina Mendes, 11CT1
geralmente dormem em sacos-cama, presos à parede, que se
Site: https://www.nasa.gov/audience/
foreducators/stem-on-station/ditl_sleeencontram em pequenas cabines
ping
de tripulação e que são grandes

humano entrasse em contacto direto com o espaço?
De acordo com o Cnet, várias reações com o espaço resolver prender a respiaconteceriam no corpo até levá-lo à ração, a perda de pressão externa iria
morte.
fazer com que o ar presente nos pulmões se expandisse, rompendo os órA primeira coisa a ser notada é a comgãos e libertando todo o ar existente no
pleta falta de ar. Iria demorar cerca de
15 segundos até o corpo começar a utilizar as reservas de oxigénio das células da corrente sanguínea, o que poderia levar mais algum tempo, levando a
uma sobrevida de até 2 minutos sem
danos permanentes.
Se o ser humano em contacto direto

sistema respiratório. É por essa mesma por oscilações bruscas de pressão.
razão que a primeira regra dos astroSuponhamos, portanto, que uma pesnautas é expirar todo o ar quando em
soa exposta ao espaço morra lá, sem
contacto com o vácuo.
proteção. Mas seja qual for a condição
Depois dos 10 primeiros segundos, a do cadáver, o mesmo no espaço podeepiderme e o tecido conjuntivo, come- ria flutuar pela vasta imensidão por miçariam a inchar, uma vez que a água lhões e milhões de anos.
presente no corpo iria evaporar pela
Carmo Moura, nº7, 11ºCT1
ausência de pressão atmosférica. Isso
Site:https://canaltech.com.br/curiosidades/Onão significaria que uma pessoa in- -que-aconteceria-com-o-corpo-humano-se-enchasse até explodir no espaço pois a trasse-em-contato-direto-com-o-espaco/
pele humana é forte o suficiente para
conter eventuais rupturas causadas

na Estação Espacial Internacional...
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Dieta dos astronautas no espaço

O cérebro dos astronautas: um guia para a investigação científica

Os astronautas europeus começaram
agora a registar todas as suas refeições numa aplicação para garantir que
estão a receber a quantidade certa de
nutrientes!

para criar cada uma das suas refeições. Os médicos querem garantir que
a equipe tenha uma dieta equilibrada,
adequada para exigências espaciais e o
retorno à Terra.

Uma dieta ótima, emparelhada com o
exercício constante, é essencial para
contrariar os efeitos do voo espacial no
corpo humano. A perda de massa óssea, a atrofia muscular e as reservas de
nutrientes empobrecidas, como proteínas, gorduras e vitamina D, estão entre
os aspetos negativos de uma viagem
espacial.

EveryWear é uma aplicação baseada
no iPad que coleta todos os dados fisiológicos. Esta aplicação está ligado a
sensores biomédicos portáteis que registam exercício, frequência cardíaca e
qualidade do sono.

O principal uso do EveryWear é registar toda a alimentação, funcionando
como um diário. O astronauta simplesmente digitaliza o código de barras dos
"A comida no espaço tem um sabor di- alimentos com a câmara incorporada,
ferente - é como comer doente e com classifique-o como pequeno almoço, almenos apetite.", explica o astronauta moço ou lanche, e adiciona a água que
Thomas Pesquet da ESA.
foi consumida.
Uma vez que ganhar peso é muito incomum para os astronautas, os astronautas consultaram sempre especialistas

Investigadores da Universidade de Antuérpia, de Liege e de Leuven na Bélgica
estudaram os cérebros de 16 astronautas antes e depois de voos espaciais,
analisando-os com um scanner de imagem por ressonância magnética (MRI).
O objetivo é analisar as alterações que
ocorrem ao nível das redes neurais do
cérebro e das formas como as conexões
ocorrem nesse órgão num ambiente de
gravidade zero. Quando um ser humano está sujeito a estas condições, vários
sinais contrários podem ser enviados
ao nosso cérebro; por exemplo, a falta
de gravidade indica-nos que estamos

a cair, enquanto que os nossos olhos
nos dizem o contrário ou a afluência
de sangue à cabeça dá-nos a sensação
de que estamos de pernas para o ar
quando, na verdade, o em cima e em
baixo não existem. O corpo acaba por
se acostumar, processo que se torna
mais rápido de acordo com a experiência da pessoa em causa, mas a verdade é que a análise de tal contrariedade
de sinais contribuirá para aprofundar
o conhecimento que temos acerca do
cérebro humano, especialmente na investigação, de forma ética, de doenças
que têm como causa esta oposição de
informação, de referir, as vertigens.
João Ramos, 11CT1
Fonte: http://www.
esa.int/Our_Activities/
Human_Spaceflight/
Research/Astronaut_
brains_as_beacons_for_
researchers (consultado a
07/01/2018)

Joana Gonçalves, 11 CT1
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/Diet_tracker_in_space

Projeto de busca por ETs deteta 15 pulsos de rádio
suspeitos
Uma iniciativa de Stephen Hawking deteta sinais emitidos a 3 biliões de anos-luz da Terra e estes podem ter alguma
coisa a ver com vida alienígena

phen Hawking e o bilionário russo Yuri
Milner para colher indícios da atividade
tecnológica de civilizações, no mínimo
tão avançadas quanto a nossa.

Astrónomos do Breakthrough Listen, Em princípio, pulsos rápidos de ondas
iniciativa que destinou 100 milhões de de rádio podem ser emitidos por fenódólares à procura de vida inteligente menos naturais – como estrelas de neuCientistas identificam pela primeira vez no espaço noutros planetas, detetaram 15 pulsos trões com um forte campo magnético.
organismos desconhecidos
de rádio gerados numa galáxia anã a 3 Mas essa é uma aposta conservadora
biliões de anos-luz de distância da Ter- para os padrões dos “discípulos” do
Na Estação Espacial Internacional (ISS), terrestre ou não. A identificação des- ra. Estes estão entre os mais intensos já cientista inglês.
centenas de quilómetros acima da su- tes micróbios envolveu duas etapas: registrados pelo projeto, que foi criado
perfície terrestre, vivem biliões de bac- Reação em Cadeia da Polimerase e Se- em janeiro de 2016 pelo astrofísico Ste- Eles têm outra teoria em mente: com a
tecnologia disponível hoje, uma nave
térias. Agora, astronautas da NASA quenciamento e Identificação dos orespacial não conseguiria carregar o
foram capazes de identificar e estudar ganismos. “Juntar a Reação em Cadeia
combustível necessário para percorrer,
alguns destes organismos através do de Polimerase e o sequenciamento do
num tempo razoável, distâncias tão
programa Genes in Space-3.
ADN em microgravidade pela primeira
longas quanto as que separam dois sisvez, é uma colaboração útil que permiEsta capacidade de identificar microortemas solares.
te aplicações na biologia molecular exganismos é algo que a NASA tem vintremamente poderosas”, explica Sarah
João Miguel Ramos Tomé, 11CT1
do a trabalhar há algum tempo e que
Wallace, microbiologista da NASA.
https://super.abril.com.br/ciencia/projetopoderia tornar possível diagnosticar
-de-busca-por-ets-detecta-15-pulsos-de-radiodoenças de astronautas, analisar mi- Este novo projeto irá acelerar o pro-suspeitos/
croorganismos que resistam em micro- cesso do estudo de microorganismos
gravidade e até encontrar vida extrater- no espaço, podendo, ainda, promover
restre.
a identificação de potencial vida aliení- Portugal e o seu contributo na ESA
gena.
Anteriormente, os organismos teriam
de ser enviados para a Terra para seSofia Monteiro, 11CT1 O nosso país investe anualmente na de projetos e de investimentos, nomearem identificados; porém, agora podem https://zap.aeiou.pt/cientistas-identificam-pela- Agência Espacial Europeia (ESA) cer- damente na área da miniaturização de
ser sequenciados a bordo da ISS. Um -primeira-vez-no-espaco-organismos-desconheca de 20 milhões de euros e o retorno satélites.
dos objetivos principais deste projeto cidos-186133
desse investimento é de 40 milhões. O
Para o ministro da Ciência, Tecnologia
https://www.nasa.gov/feature/genes-in-space-3é determinar se os organismos encon- -successfully-identifies-unknown-microbes-ingoverno pretende que durante os próe Ensino Superior Manuel Heitor,no
trados a viver no vácuo são de origem -space/
ximos 12 anos que a taxa de retorno
país, o retorno comercial que é o dobro
do investimento aumente dos atuais
“é pouco” comparado com Espanha (15
40 milhões para 400 milhões, para isso
vezes mais) ou Alemanha e França (80
está a desenvolver uma nova estratégia
vezes mais).
para aumentar a facturação do sector
Na sessão, o holandês Niels Eldering,
do espaço.
que está há 15 anos ligado ao prograA partir deste mês, deste ano o goverma do centro de incubação da ESA a
no pretende abrir mais oportunidades
nível europeu, considerou que Portugal
“é um dos membros mais empreendedores” da mesma. “Os empreendedores
portugueses destacam-se pela persistência, não desistem.”
Pedro Mesquita 11ºCT1
https://www.publico.pt/2017/11/15/ciencia/
noticia/portugal-investe-20-milhoes-de-euros-por-ano-na-agencia-espacial-europeia-1792673
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Qualquer pessoa que tenha voado longas
distâncias estará familiarizada com o jetlag
(é a alteração do ritmo biológico de 24 horas consecutivas que ocorre após mudanças do fuso horário em longas viagens de
avião) que vem com a viagem através dos
fusos horários. Pois os pilotos e viajantes
sabem muito bem que os nossos corpos
têm que se ajustar ao relógio. Mas e os astronautas? Sofrem eles com isto?
Os astronautas podem sofrer problemas
de sono no espaço, assim como na Terra.
Stress, pesadas cargas de trabalho, ansiedade, ruído de fundo,
luz e a qualidade do ar
pode prejudicar o ritmo do corpo. Minimizar
os distúrbios do sono
para os astronautas é
apenas um dos objetivos da equipe médica
do Centro Europeu de
Astronautas.
Os astronautas da Estação Espacial Internacional têm um dia muito estruturado, trabalhando dez horas no
máximo, seguido de um período de sono
de oito horas. O café da manhã, o almoço e
o jantar estão em horários fixos, bem como
períodos de relaxamento, debriefings (Reunião em que se faz o relatório de tarefa
ou missão executada), tempos para se comunicar com familiares e amigos, horários
de privacidade e horários para atividades
esportivas.
Estação espacial à noite
A programação é baseada em um dia da terra de 24 horas sincronizado com o tempo

médio de Greenwich. Mesmo que os astronautas experimentem 16 nasceres do sol e
pores do sol a cada 24 horas, sua semana
não é diferente da vida comum na Terra.
Depois de uma semana de trabalho de segunda a sexta-feira, o sábado é gasto em
mais trabalho, manutenção, limpeza e tempo privado, enquanto no domingo eles não
têm nenhum dever, embora muitos astronautas continuem a realizar ciências e manutenção voluntárias.
A melatonina é produzida pelo nosso corpo
para regular nossos biorritmos. Isso ajuda
a sincronizar nosso relógio interno com uma mudança no despertar ou na
hora de dormir que ocorre
com vôos transcontinentais e vôos em órbita.
A comunidade médica espacial também está experimentando luz de cores
diferentes. A luz solar da
manhã e da tarde na Terra tem mais vermelho, enquanto a luz do
sol brilhante durante o dia tem mais comprimentos de onda azuis, indicando nosso
corpo para o futuro.
A iluminação azul na Estação Espacial pode
influenciar o corpo para estar mais alerta,
enquanto a iluminação vermelha pode induzir o sono.
A medicação é uma opção se tudo mais
falhar, mas os efeitos colaterais incluem
sonolência e dificuldades ao acordar. As
resacas e até as alucinações são menos do
que ideais quando se utilizam equipamentos científicos no espaço exterior.

Os impactos da microgravidade no corpo humano
Durante o tempo que passam no Espaço, devido às condições de microgravidade à qual são submetidos, o corpo
dos astronautas sofre diversas alterações, entre estas:

de lidar com microgravidade)
● Fraqueza cardíaca- como têm menos
sangue no corpo, o coração bombeia
menos, podendo atrofiar e provocar
ataques cardíacos, entre outros problemas circulatórios.

● Desorientação espacial- Perante a
falta de gravidade, sintomas como
Perante tudo isto, é fácil chegar à condores de cabeça, desidratação e enclusão de que a vida de um astronauta
joos são usuais entre os astronautas.
é complexa e desafiante, obriga-os a
● Perda de massa muscular- No Espa- deixar a família e partir numa jornada
ço, os músculos atrofiam facilmente longa e por vezes dolorosa, na qual eles
uma vez que o corpo percebe que presenciam o seu corpo reagir à microestes não estão a ser utilizados. Os gravidade, juntamente com nervosismo
Astronautas têm de praticar exercí- de que algo possa correr mal. Os astrocio físico pelo menos duas horas por nautas largam o conforto da sua casa
dia de modo a evitar perder massa e partem para o isolamento do Espaço destacando-se de outras profissões
muscular.
pela bravura e dedicação que demons● Menos sangue no corpo e um maior
tram ao partir sem medo de enfrentar
fluxo na parte superior do mesmo- O
os limites da gravidade e o universo a
fluxo concentra-se na parte superior
favor da Ciência.
do corpo, principalmente na cabeça.
Assim, os astronautas tendem a ficar
Sara Martins, 11CT1
com o rosto inchado e com pernas https://canaltech.com.br/ciencia/Astronautasde aparência mais fina. (imagem- fo- -quais-os-impactos-da-microgravidade-no-corpotografia de astronauta antes e depois -humano/

Febre espacial
Um novo estudo mostra que astronautas em longas missões espaciais
arriscam-se a sofrer de “febre espacial”. A baixa gravidade faz com que a
temperatura corporal dos astronautas
suba cerca de 1 °C. Tais mudanças na
temperatura corporal não aparecem de
repente, mas desenvolvem-se gradualmente ao longo de dois meses e meio.
Uma vez que mesmo pequenas divergências na temperatura corporal podem resultar em deficiências tanto no
desempenho físico como no desempenho mental, esta descoberta mostra as
consequências que estão ligadas a longas viagens espaciais como por exemplo uma eventual ida a marte.
"Sob condições sem peso, os nossos
corpos acham extremamente difícil
eliminar o excesso de calor", disse o
professor Hanns-Christian Gunga, especialista em medicina espacial da Charité - Universitätsmedizin, Berlim, que
liderou o estudo.
"A transferência de calor entre o corpo e
seu ambiente torna-se significativamen-

te mais desafiante nessas condições".
Essencialmente, a baixa gravidade faz
com que o suor se evapore mais devagar, e a perda da capacidade de suar
adequadamente é o principal motor no
desenvolvimento da febre do espaço
persistente.
Tais deficiências parecem ser particularmente proeminentes durante o exercício.
"Isso está de acordo com relatos de cosmonautas que se queixam de desconforto térmico", escreveram os investigadores.
Eles observaram que o voo espacial
também induziu uma resposta pró-inflamatória semelhante à produzida
pelo sistema imunitário em resposta à
infecção, o que também afeta a temperatura corporal.
Rodrigo Mota, 11CT1
http://www.independent.co.uk/news/science/
space-fever-condition-astronauts-space-zero-gravity-missions-iss-a8145671.html

Metais transparentes
Os astronautas da Estação Espacial Internacional começaram a executar uma
experiência capaz de dar uma nova
perspetiva sobre como as ligas metálicas são formadas.

succinonitrilo, D-cânfora e neopentilglicol foram entregues por uma nave
espacial Dragon juntamente com um
forno em miniatura, semelhante a um
forno encontrado em restaurantes de
fast-food. A mistura passa pelo elemento de aquecimento a um ritmo agonizantemente lento: demora mais de
dois dias para percorrer 1 mm. No entanto, a experiência funcionará sozinha
durante várias semanas.

A maior parte dos metais utilizados
hoje são misturas - ligas - de diferentes metais, combinando propriedades
para produzir materiais mais leves e
mais fortes. Estas ligas estão agora por
todo o lado, desde os smartphones até
às aeronaves.
Um astronauta instalou o forno de liga
transparente dentro da caixa de luvas
A ESA está a efectuar experiências de
independente da ESA, para segurança,
raios X em foguetões suborbitais, mas
e inseriu o primeiro cartucho de misestes são limitados a 13 minutos sem
turas.
gravidade de cada vez, e os raios X não
revelam tudo.
Estas experiências em fenómenos fundamentais permitem aos cientistas enOs pesquisadores analisaram um substender e depois controlar os processos.
tituto para metais e encontraram maAssim, metais surpreendentes podem
teriais
orgânicos,
cuidadosamente
ser criados. A próxima era do metal
escolhidos para serem transparentes
poderá ser algo que não conseguimos
enquanto solidificavam da mesma forimaginar agora.
ma que um metal.
Mariana Flores, 11CT1
Um primeiro lote de misturas chegou
à Estação Espacial a 18 de dezembro: http://www.esa.int/por/ESA_in_your_country/
Portugal/Metais_transparentes/(print)

Lixo orbital como um perigo para a ISS
Além da ISS, vários corpos orbitam o
Planeta Terra, como o telescópio Hubble e vários satélites dentro do Earth
Observing System. Mas em órbita também encontramos lixo orbital, restos
de objetos criados pelo homem que já
não servem nenhum propósito.

mento exposto, fatos espaciais, janelas
e sistemas de proteção térmica.

Felizmente, a ISS possui escudos que
defletem lixo com 1,5mm ou menos, e
se forem maiores, podem ser usados
os propulsores da estação para movê-la com segurança.

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/
research/news/sensor_to_monitor_orbital_debris_outside_ISS

O SDS utiliza um sistema acústico de
três camadas, que detetam o tamanho,
velocidade e direção dos objetos vindouros. As duas primeiras camadas penetram no objeto e caraterizam a sua
Estima-se que existam cerca de 100 localização, tempo e velocidade, e a úlmilhões destes objetos e alguns destes tima camada dá a densidade.
têm tamanho suficiente para danificar
Marco Melchior, 11CT1
uma nave operacional.

Os objetos são detetados com a ajuda
do SDS (Space Debris Sensor), montado
no exterior do módulo Columbus, que
consegue, em quase tempo real, detetar
colisões de objetos com a ISS, o que é
particularmente vantajoso para detetar
resíduos com 0.3 mm ou menos, que
têm o potencial de danificar equipa-

na Estação Espacial Internacional...
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Modo de vida na estação espacial
Enquanto os astronautas estão na esta- (imponderabilidade) na ISS significa
ção espacial internacional (ISS), têm de que os astronautas têm de adaptar esviver e trabalhar num ambiente muito tas atividades em conformidade.
diferente do ambiente na terra.
A ISS orbita a 400 quilómetros da Terra
Estes astronautas têm de fazer a sua e todas as atividades têm de ser efechigiene pessoal, comer, ir à casa de ba- tuadas no local.
nho e beber líquidos para ficarem hiIsto significa que os astronautas têm
dratados.
de aproveitar os recursos, como por
Mas as condições de ausência de peso exemplo, a água e os alimentos, e minimizar os desperdícios.
Estes alimentos são preparados na Terra para cada astronauta e são entregues à ISS antes da sua chegada, tendo
em conta que tem de ser alimentos que
durem muito tempo e tenham pouco
volume.

Comida espacial
A nutrição desempenha um papel muito importante na manutenção da saúde
dos astronautas.
Os alimentos são preparados de uma
forma especial devido à ausência de
força gravítica e requerem algum cuidado para evitar que “fujam” do prato.
Alguns tipos de alimentos têm também
de ser comidos para contrariar os efeitos da adaptação ao ambiente espacial.
Os astronautas são livres de escolher
as suas refeições desde que cumpram
os requisitos dos valores nutricionais e
de calorias, ou seja, têm de consumir
2800 kcal por dia. Os tabuleiros das refeições são preparados em terra para
cada astronauta e são entregues à ISS
antes da sua chegada. Estes são guardados num dos módulos e identificados.
Os alimentos têm de ser tratados de
forma especial a fim de durarem muito tempo e de serem pouco volumosos.
É muito caro transportar todos estes
alimentos e a água para a Estação, por
conseguinte, tudo tem de ser muito
leve e fácil de armazenar.
Existem vários tipos de alimentos que
são comidos no espaço:

Uma «3D food printer»
De acordo com um artigo publicado em
2013, pelo site oficial da NASA, um estudo elaborado pela Systems and Materials Research Consultancy of Austin,
empresa com sede no Texas, que concilia o uso da tecnologia na alimentação dos astronautas na ISS (international space station) sendo isto possível
através da utilização de impressoras
3D na elaboração da comida para os
astronautas. Esta ideia surgiu devido
ao facto de que os recursos disponíveis
na estação espacial internacional serem rapidamente gastos nos sistemas
de refrigeração utilizados, havendo a

Fogo de artificio de ano novo
Em fevereiro de 2015 e julho de 2015
com a câmara de campo amplo do Hubble 3 foi detetada uma tempestade de
nascimentos de estrelas a iluminar uma
extremidade da galáxia anã Kiso 5639.

do que no resto dela. Os astrónomos
pensam que o último evento de formação de estrelas foi desencadeado quando a galáxia agregou o gás primordial
dos arredores, uma vez que o espaço
intergaláctico contém gás antigo e rico
Esta galáxia tem a forma de uma panem hidrogénio.
queca, no entanto, como está inclinada,
assemelha-se a uma fogueira, com uma As cavidades no gás são devidas a
brilhante cabeça ardente e uma cauda numerosas explosões de supernovas
longa e estrelada. A sua aparência ga- - como rajadas de fogo de artifício no
nha um lugar na classe de galáxias “gi- céu - esculpindo buracos de gás superino”.
raquecido.

A cabeça cor-de-rosa brilhante deve-se
ao brilho do hidrogénio, iluminado pela
explosão de novas
estrelas. Cada uma
destas estrelas joRute Cruz 11CT1 vens tem a massa de
aproximadamente um
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spamilhão de sóis. Elas
ceflight/Lessons_online/A_vida_no_espaco
estão agrupadas em
grandes aglomerados
que se formaram há
menos de um milhão
Alimentos hidratáveis: a água é retira- de anos.
da para facilitar o armazenamento dos As estrelas consistem principalmente
alimentos. A bordo, a água é colocada em hidrogénio e hélio, mas dão origem
nos alimentos antes do consumo.
a elementos mais pesados, como o oxiAlimentos termoestabilizados: alimen- génio e o carbono. Quando estas mortos processados com calor que podem rem, libertam os elementos pesados e
ser guardados à temperatura ambien- enriquecem o gás à sua volta. Nesta gate. A maior parte das frutas e do peixe láxia, o gás brilhante na cabeça desta é
(atum) são preparados em latas fáceis mais deficiente em elementos pesados
de abrir. As sobremesas são embaladas
Como os astronautas são
em copos de plástico.
Alimentos irradiados: a maior parte
das carnes bovinas são cozinhadas e
embaladas em bolsas de alumínio flexíveis e esterilizadas por radiação ionizante para que possam ser mantidas à
temperatura ambiente.

Por outro lado, a comida que eles levam
consigo é preparada ainda em terra, o
que não lhes possibilita adequarem as
refeições à sua maneira o que os leva
por vezes a não gostarem do que comem. Com este sistema, a situação é
bem diferente uma vez que lhes dá a
capacidade de manipularem livremente
o que querem comer, mantendo-se, no
entanto, todas as proteínas e nutrientes
que eles precisam para se manterem
saudáveis (acrescentando-se também
uma maior diversidade no que toca às
escolhas pessoais de cada astronauta).
Ainda que este projeto esteja longe de
estar concluído, espera-se que seja capaz de fornecer alimentação para os
astronautas em missões longínquas e
de longa duração.

Kiso 5639 está a 82 milhões de anos-luz de nós e a sua cabeça tem cerca de
2700 anos-luz.
Afonso Lopes, 11CT1
http://www.esa.int/About_Us/ESAC/New_Year_
fireworks

treinados para sobreviver
paração é necessária, uma vez que no
primeiro mês de treino o candidato irá
passar por uma prova de natação que
exige muito esforço, tal como ser capaz
de nadar 75 metros sem parar e repetir
o processo equipado com o fato espacial. Durante as etapas
o candidato aprende
também os procedimentos
necessários
para lidar com softwares e equipamentos
de operação de naves
espaciais e da Estação
Espacial Internacional.
Ana Sofia Brás 12CT1
https://www.tecmundo.com.br/nasa/31643-como-os-astronautas-sao-treinados-para-sobreviver-no-espaco-.htm

A Higiene no espaço
Tal como na Terra, devemos ter a nossa rotina diária de higiene. E talvez se
possa surpreender com algumas das
formas utilizadas no espaço.

fim, quando têm acumulada alguma
pasta, como não têm pias onde cuspir,
alguns astronautas engolem simplesmente e outros cospem numa toalha.

Para guardarem todos os produtos de
higiene como pasta de dentes, desodorizante, etc…, os astronautas costumam usar um kit que contém todos os
compartimentos necessários, e cada astronauta pede para ter uma certa estrutura. Recebem também um “zip lock”
que contém tudo o que é necessário
para os seis meses.

Ao lavar o cabelo utiliza-se um champô que não cria muita espuma e para
os excessos de água limpa-se com uma
toalha.

Sabia que os astronautas não tomam
banho no espaço? Em vez de chuveiros
os astronautas devem limpar-se com
toalhas humedecidas que tal como o
kit são fornecidas pela Rússia, podendo
ser utilizada até três vezes por semana.
Também têm um tipo de sabonete que
Pedro Paiva, 11CT1 ao juntar água não cria espuma.
Fontes: https://www.nasa.gov/directorates/spa- Lavar os dentes é exatamente o mesmo
procedimento que na Terra, apenas no
cetech/home/feature_3d_food.html
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Os filamentos delgados, que abrangem
gás e algumas estrelas, estendem-se do
corpo principal do
“girino” cósmico.

no espaço

A seleção de astronautas para uma
missão espacial exige um longo programa com diversas etapas bastantes cansativas. Para se tornarem exploradores
espaciais é necessário ter uma saúde
Alimentos frescos: como maçãs e bana- irrepreensível, uma excelente condição
nas. Normalmente, os alimentos fres- física e psicológica.
cos são trazidos pelas novas equipas
Depois de passar pela
que chegam.
etapa de seleção comeAlimentos industrializados: como no- ça a rotina de treino,
zes e bolachas.
sendo este bastante
Os astronautas utilizam os tabuleiros exigente com duração
como pratos e tudo tem de ser extraído mínima de dois anos.
Além de muitas simude um tubo ou saco.
lações e experiências
Joana Euzébio, 11CT1 o candidato precisa
de passar por uma preparação militar de sobrevivência na água e possuir
um certificado de mergulhador antes
de iniciar o curso da NASA. Esta prenecessidade de se criar uma alternativa
sustentável.

A cauda alongada, contém pelo menos
quatro regiões distintas formadoras de
estrelas. Estas estrelas parecem ser mais
antigas que as da
cabeça-formadora de
estrelas.

Eventualmente, toda a água utilizada é
seca pela grelha da ventilação, evapora,
condensa de novo, e é recuperada para
água potável novamente.
Por fim ao cortar as unhas utilizam a
ventilação que contém uma esponja
onde ficam presas e com um aspirador
retiram-se, para que assim não se percam na cabine.
Bruno Miguel Nunes Justino, 11CT1
htps://www.tecmundo.com.br/ciencia/81414-banho-espaco-astronautas-orbita-manter-higiene.htm

Vamos falar com um astronauta na
Estação Espacial Internacional...

velhos, ó meus queridos velhos
saltem-me para os joelhos:
vamos brincar?
alexandre o’neill

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL
“velhos, ... /vamos brincar? ”
aos curiosos da imagem, aos fotógrafos, aprendizes, e aos que nem por isso, aos
que receberam do menino, ou nele colocam o encargo, um telemóvel novo ou a
"caixinha negra" que os namorava da montra da loja
aos que sabem fotografar, aos que julgam que sim e aos que descobriram que, no
ter que mudar o vidro partido do telemóvel fizeram a melhor fotografia da vida
aos que são os melhores e aos que nem se importam com isso
aos que participam sempre, pela primeira vez, ou que apenas ...
o concurso de fotografia do agrupamento traz, este ano, novo tema, vamos brincar

sacar o que chega aos sentidos
entre velhos
que brincar no o'neill é desafio
que velhos são trapos e velho é tempo
coloquem a grande angular, disparem
ao tempo, com alma,
que é o mais antigo
e contrariem o torga
estrangulem esse tempo
para tempo nascer
Tempo
Tempo — definição da angústia.
Pudesse ao menos eu agrilhoar-te
Ao coração pulsátil dum poema!
Era o devir eterno em harmonia.
Mas foges das vogais, como a frescura
Da tinta com que escrevo.
Fica apenas a tua negra sombra:
— O passado,
Amargura maior, fotografada.
Tempo…
E não haver nada,
Ninguém,

PROGRAMA ECO-ESCOLAS

Uma alma penada
Que estrangule a ampulheta duma vez!
Que realize o crime e a perfeição
De cortar aquele fio movediço
De areia
Que nenhum tecelão
É capaz de tecer na sua teia!
Miguel Torga, Cântico do Homem

Ajuda o Agrupamento a ganhar.
O Agrupamento de Escolas do Fundão renovou a inscrição no Programa Eco-Escolas, assim, pedimos a tua colaboração.
Traz para a escola todo o material de plástico e metal, papel, pilhas, óleos usados
e eletrodomésticos em fim de vida e coloca nos diversos ecopontos espalhados
pelo recinto escolar.

Ao colocares os teus resíduos nos respetivos ecopontos estarás a ajudar o amaté março, 26
biente e, ao mesmo tempo, a contribuir
a organização do concurso de fotografia digital do agrupamento de escolas do para que a escola possa ser premiada
pela quantidade de resíduos.
fundão
bons disparos

ana ascenção / beatriz mendes/ rafaela santos / .... Não hesites, sê um cidadão consciente e
colabora nestas recolhas.
A equipa Eco-Escolas agradece.”
Daniela Ferreira
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ATIVIDADES - JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU E AS CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
SERÁ QUE O AR TEM PESO?
A primeira reação foi:
– Não! – Porque o ar é invisível! – Não o consigo ver! – Mas eu sinto o ar quando faz vento! – Quando
sopro nas mãos! – Quando respiramos!
Então, para verificar se o ar tem ou não peso realizámos uma experiência com balões.
Material:
2 balões
1 bomba manual para encher balões
1 balança digital
1 balança de braços iguais
1 régua
2 fios de algodão com o mesmo comprimento para atar os balões e os suspender na balança
Experiência:
Pesámos dois balões na balança digital:
1º - Pesámos um dos balões vazio – 3g.
2º - Enchemos o outro balão com ar e pesámos – 5g, mas como estava cheio não estabilizava na balança.
Passámos para a balança de braços iguais onde pesámos os balões e comparámos os pesos entre o
cheio e o vazio.
O braço da balança baixou para o lado do balão cheio de ar.

Conclusão:
Concluímos que o ar tem peso por comparação entre os
balões. O ar introduzido dentro do balão além de o encher
também o tornou mais pesado.
Ainda falámos de outros aspetos sobre o ar, tais como:
O ar vê-se?
Não.
O ar sente-se?
Sim. Sentimos o ar quando nos empurra e quando abana
os nossos cabelos.
O ar tem força?
Sim. Quando consegue empurrar as folhas das árvores.
Quando empurra as folhas das árvores no chão. Quando
empurra o barquinho de papel. E também quando empurra
a folha de papel na nossa mesa.
Os jovens cientistas do JI Pêro Viseu:
AFONSO, DINIS, GABRIEL, GUSTAVO, HERNÂNI, ÍRIS,
JULIANA, MATILDE, SALVADOR, TOMÁS E WILSON.
Teresa, Inês e Marta.
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VISITAS DE ESTUDO

VISITAS DE ESTUDO

ALBA DE
TORMES
SALAMANCA
ESPANHA

VISITAS DE ESTUDO A ALBA DE TORMES E DALAMANCA

No passado dia 12 de Janeiro, realizou-se uma visita de estudo a Alba de Tormes
e Salamanca, que envolveu todos os alunos das turmas do 7º ano, num total de
87 alunos e 7 professores que os acompanharam.
Realizada em interdisciplinaridade entre as disciplinas de Espanhol e EMRC, a
visita começou com a visita em Alba de Tormes do Museo Carmelitano Teresa de
Jesús, em que os alunos disfrutaram da observação de um vasto e valioso espólio
religioso e também das relíquias de Santa Teresa ali expostas.
A parte da tarde foi passada em Salamanca com a visita aos lugares mais emblemáticos como a Catedral, a casa das Conchas, a Praça Maior e a tradicional
procura da rã na fachada da Universidade. Os alunos disfrutaram ainda de momentos em que puderam aplicar os seus conhecimentos linguísticos aquando
da compra dos “recuerdos” que trouxeram para casa, para si e para os seus
familiares. Apesar de estar muito frio, os corações da pequenada estavam bem
quentinhos pelas emoções vividas!
O grupo de Espanhol

ALBA DE TORMES / SALAMANCA
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Casa Das Memórias– António Guterres nas Donas - A visão dos alunos
No âmbito da Rede de Visitas Educativas do Município do Fundão e da disciplina
de História A, foi proporcionada aos alunos do 12ºLH, acompanhados pelos professores Ana Brioso e Pedro Silveira, uma visita à Casa das Memórias António
Guterres, nas Donas. É nesse espaço museológico que se encontram ofertas feitas ao atual secretário-geral da ONU aquando dos seus mandatos como Primeiro-ministro de Portugal.

ras de artistas africanos em materiais que ilustram o diálogo e amizade entre
países; tapeçarias e joias, entre outros. Destacam-se, por exemplo, várias ofertas
com origem em Timor-Leste, China, EUA, Angola, Brasil… É a presença de todos
estes países, que tanto entre si como dentro de si são culturalmente ricos, que
permite a apreensão da importância da diversidade.

Para além destes objetos, cuja simbologia pode (e deve) ser interpretada, estão
O espólio do museu abrange uma grande variedade de objetos, todos com uma também presentes no espaço informações biográficas que nos permitem confirgrande simbologia no que toca à intercomunicação cultural e defesa dos ideais mar a importância de uma figura ilustre, tão relevante para o concelho do Funtipicamente associados a um clima de paz. Exemplo disso são presépios ofereci- dão e, atualmente, para o Mundo.
dos por representantes de outras religiões que não a cristã; bandeiras de outros
Pedro Soares, 12ºLH
países, ou mesmo a portuguesa, como símbolo da liberdade; esculturas e pintu-

VISITA DE ESTUDO

CASA DAS
MEMÓRIAS
ANTÓNIO GUTERRES
DONAS

caso da oferta do líder da Autoridade Palestiniana, Yasser Arafat, na sua visita
a Portugal (junho de 1999), que consistia num presépio e numa Última Ceia em
madrepérola, mostrando a tolerância e aceitação religiosa perante o caráter profundamente cristão católico do primeiro-ministro português por parte deste país
muçulmano. Outras, como é o caso da escultura/árvore dada por Joaquim Chissano, Presidente de Moçambique, durante a visita oficial a Moçambique (outubro
de 1998), feita de madeira inquebrável, simbolizando a união entre os dois países. O presidente venezuelano, Rafael Caldera, mostra a sua profunda admiração
ao oferecer, durante a VII Conferência Ibero-Americana, em 1996, um retrato de
António Guterres, da autoria de Doris Ramos. No entanto, a peça que considero
ter mais valor é, sem dúvida, a bandeira portuguesa presenteada por José “Puto”
Afonso, durante a visita de Guterres a Timor-Leste, após a libertação deste país
da dominação da Indonésia. A bandeira teria sido escondida durante 25 anos
das forças indonésias e era uma forma de agradecimento pelo apoio português
na libertação das forças indonésias. Na sala inferior, encontra-se uma sala na
qual está exposta uma cronologia da vida de António Guterres, especificando,
também, mudanças estruturais que fez em determinados cargos, tais como a
diminuição substancial dos funcionários em sede, em Genebra, e o aumento da
capacidade de resposta em situações de emergência, enquanto membro do Alto
A “Casa das Memórias” surge como um modo de relembrar o já referido diálogo
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).
cultural e inter-religioso a que António Guterres se propõe desde o início da sua
carreira política, que culminou no mais alto cargo de multiculturalidade, ao se A visita de estudo deu aos alunos uma maior compreensão da personalidade
apresentar como mediador de questões mais delicadas entre povos e como re- local, tal como a sua ação para a melhoria das relações internacionais que, tal
presentante dos 193 países da ONU. A Casa é, também, um Centro UNESCO, de- como o próprio afirma, “No final, resume-se a valores (…) Queremos que o munnominado “Centro UNESCO - Casas e Lugares do Sentir”, que deve colaborar com do que as nossas crianças vão herdar seja definido pelos valores consagrados na
variadas instituições, quer regionais, nacionais ou internacionais, nas ações que Carta das Nações Unidas: Paz, Justiça, Respeito, Direitos Humanos, Tolerância e
têm ligação com os objetivos da UNESCO (Organização para a Educação, Ciência Solidariedade.”.
e Cultura).
Nesta visita de estudo, os alunos depararam-se com determinaMaria Inês Opinião 12ºLH
dos gestos que provam a cooperação intercultural e inter-religiosa, tal como é o
Trata-se de uma casa museológica recém-inaugurada, em setembro de 2017. António Guterres sempre fora admirado por aqueles que o observavam na infância
e adolescência devido à sua enorme dedicação aos estudos, que se refletia nos
seus ótimos resultados, algo que se prologou após ingressar e concluir uma licenciatura em Engenharia Eletrotécnica, no Instituto Superior Técnico. Em 1973,
aos 24 anos, torna-se militante do Partido Socialista, sendo, em 1976, pela primeira vez, membro da Assembleia da República como deputado, graças à vitória
do PS nas eleições legislativas do mesmo ano. De 1979 a 1995 é presidente da
Assembleia Municipal do Fundão, cargo ao qual se dedicou, apesar das suas
outras funções. Em 1992 é eleito secretário-geral do PS e, de 1995 a 2002 é
Primeiro-Ministro de Portugal. É nomeado, em 2005, Alto- comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), mantendo-se no cargo até 2015. No
ano seguinte, é escolhido pelo Conselho de Segurança como o candidato ideal
a Secretário-Geral das Nações Unidas, acabando por ser eleito pela Assembleia
Geral, tomando posse a 1 de janeiro de 2017. Como é costume dos encontros
entre líderes políticos, foram oferecidas ao Primeiro-Ministro várias peças que
simbolizam o diálogo cultural e inter-religioso. Este, por sua vez, doou-as à aldeia da sua juventude: as Donas.
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PROJETOS - “SOLIDARIEDADE”
O Agrupamento de Escolas do Fundão e as ações de Solidariedade
Os alunos do nosso Agrupamento participaram em
diversas ações de solidariedade, em resposta a solicitações que partiram, não apenas de dentro do
Agrupamento, mas também de instituições exteriores e foram dinamizadas pelo grupo disciplinar de
Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), Projeto
de Voluntariado Hospitalar e Projeto “Ser Solidário”.

Campanha de Recolha de Alimentos para a Cruz Vermelha Portuguesa
Nos dias 28 e 29 de outubro, realizou-se, no supermercado Continente do Fundão a campanha de
recolha de alimentos para a Cruz Vermelha Portuguesa no âmbito da Missão Continente. O Agrupamento procurou responder a uma solicitação do
núcleo da Cruz Vermelha do Fundão e, através do
Projeto de Voluntariado, formou-se uma equipa de
18 elementos das turmas 10º CT1 e 10º CT2 que,
durante o fim-de-semana, asseguraram os turnos
da campanha.
Fátima Corredoura

SOLIDARIEDADE
Projeto “Contigo no Coração”
Na linha do Espírito Natalício, o Projeto de solidariedade “Contigo no Coração” materializou-se na
decoração de pequenas caixinhas com corações e
mensagens de amizade, alegria e encorajamento,
destinadas a crianças internadas no Hospital Pediátrico de Coimbra. A acompanhar essas mensagens,
alguns alunos do 8.º e 9.ºanos decidiram juntar
postais e singelas partilhas, objetos pessoais que
simbolizaram o seu modo de estar presente e de
se tornar um verdadeiro presente junto de quem se
encontra a atravessar um momento difícil.
Dina Pinto (EMRC)
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PROJETOS - “SOLIDARIEDADE”, continuação
Banco Alimentar Contra a Fome da Cova da Beira
Nos dias 2 e 3 de Dezembro 35 alunos do Ensino Básico e Secundário do Agrupamento de Escolas do
Fundão doaram o seu bem mais precioso – o tempo – para convidar a população a partilhar com quem
mais necessita. Ao assegurarem todos os turnos no supermercado Pingo Doce do Fundão e alguns turnos
no Intermarché, mediante o seu compromisso, estes voluntários ajudaram a alimentar um nobre projeto:
levar o essencial à mesa de quem mais precisa!
Dina Pinto (EMRC)

Projeto “Natal no Hospital”
No âmbito do protocolo estabelecido entre o Voluntariado da Liga dos Amigos do Centro Hospitalar da
Cova da Beira e o Agrupamento de Escolas do Fundão, a turma APS 17 participou na atividade denominada “Natal no Hospital”, que consistiu na realização de um presépio destinado ao Hospital do Fundão, com
vista à humanização daquele espaço hospitalar durante a época natalícia. Os alunos executaram o projeto
na disciplina de Área de Expressões sob a responsabilidade e orientação da professora Rosalina Gomes.
No dia 14 de dezembro, a presidente da CAP, os alunos da turma (APS 17), a professora da disciplina e
os alunos participantes no Grupo de Voluntariado Hospitalar (TAS 15) e as suas professoras estiveram
presentes numa pequena celebração alusiva à quadra natalícia no Hospital do Fundão para apresentação
do trabalho que desenvolveram e em representação do AEF.

SOLIDARIEDADE

Fátima Corredoura

PROJETO “SER SOLIDÁRIO”
SOLIDARIEDADE E VOLUNTARIADO NA ÉPOCA NATALÍCIA
Mais uma vez o calendário fez ecoar a palavra solidariedade no nosso agrupamento. No período que antecedeu a época natalícia, decorreu na comunidade
escolar a campanha de recolha de bens a favor do projeto “Ser Solidário”.
A campanha decorreu na escola sede, na escola João Franco e na escola Santa
Teresinha, e mais uma vez se provou que o espírito solidário se encontra bem
vivo, afirmando-se como um poderoso ato de cidadania. De destacar a ampla
participação dos alunos do 1º ciclo e suas famílias, respondendo à campanha
dinamizada pela turma de 3º ano da escola Santa Teresinha.

nuar a apoiar alunos que necessitam, ao longo do ano.
Decorreu também com muito bons resultados a habitual divulgação dos produtos da APPACDM do Fundão, bem como a participação na campanha do Barrete
Prateado, promovido em articulação com a Associação Salvador.

O projeto “Ser Solidário” agradece toda a colaboração nestas atividades, destacando o empenho dos alunos voluntários do projeto em todas as atividades, em
particular na organização dos cabazes de Natal, e na receção, seleção e arrumação de todos os contributos recebidos, não esquecendo os que levam a cabo as
A Direção do Agrupamento promoveu a Ceia de Natal Solidária, que constituiu
companhas de âmbito nacional promovidas por associações como a AMI, a Liga
um agradável momento de celebração natalícia e permitiu reunir o contributo
Portuguesa Contra o Cancro ou o Banco Alimentar promovido pela Cruz Vermedos participantes em bens essenciais, para apoiar nesta época festiva, alunos
lha.
carenciados do agrupamento.
Coordenação do projeto “Ser Solidário”
Com a reunião de esforços, foi possível oferecer 15 cabazes de Natal a alunos de
todos os níveis de ensino e suas famílias e recolher bens que permitirão conti-
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PROJETOS
Parlamento dos jovens – básico e secundário
Tema em discussão no ensino Básico e no ensino Secundário:
IGUALDADE DE GÉNERO
O processo no agrupamento está próximo da conclusão
Concorreram duas listas no ensino secundário e uma no ensino básico, num total de 30
alunos de 2 turmas do ensino básico e 6 do ensino secundário.
Dia 15 de janeiro decorreu o debate com o deputado da Assembleia da República João
Marques. Estiveram presentes candidatos à sessão escolar e as turmas do 10º LHCSE e
11º CSEAV.
Dia 17 às 16:30 na sala 21 decorreu a apresentação pública das medidas das listas. Dia
19 durante todo o dia decorreram as eleições onde foram eleitos 15 deputado do ensino
secundário e 10 do ensino básico às respetivas sessões escolares.
Número de candidatos por turma
TURMA

A sessão escolar do ensino secundário decorreu no dia 24 de janeiro e a do ensino básico
no dia 23.
Nestas sessões foram eleitos 3 deputados mais 1 suplente para as sessões distritais de
Março em Castelo Branco.
Eleitos para o ensino básico
Leonor Santos Gomes do 6º B
Ariana Sofia Batista Tinalhas do 6º B

ENSINO
BÁSICO

Ana João Padez Oliveira do 6º F

ENSINO SECUNDÁRIO

No ensino básico votaram 66 alunos e no ensino secundário votaram 164 alunos.

Lara Santos Damião (suplente) do 6º B

Nº DE ALUNOS

10º LHCSE

09

11º CT2

01

12º CT1

01

12º CT2

02

12º CT3

01

12º LH

01

6º B

08

6º F

02

Eleitos para o secundário
Pedro Miguel Gonçalves Caniça do 12º CT2
João Pedro Lourenço Silveira do 12º CT2
Tânia Sousa Ribeiro do 12º LH
José Alberto Madalena Pereira (suplente) do 10º LHCSE

São candidatos à presidência da mesa da sesão distrital os alunos Eva Pais
Andrade Dionísio do 6º B e Gonçalo Gomes Canavilhas do 11º CT2.

A todos os alunos que participaram integrando listas ou votando o nosso
muito obrigado. Aos candidatos votos de sucesso.
António Amaral
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Secção Desportiva
Corta Mato escolar
Em grande festa, realizou-se o CORTA MATO
ESCOLAR, com cerca de 300 participantes
nos diversos escalões. Parabéns a todos os
participantes pelo empenho e vontade que
engrandeceram e dignificaram esta atividade, assim como aos Campeões Escolares de 2017 que irão representar nosso
agrupamento nos Campeonatos Regionais no dia 5-02-18 (2ªfeira) no parque da
cidade de Castelo Branco.
Para o registo fica as fotografias e os nomes (para informação mais completa
verificar o quadro expositor junto ao Gabinete Ed Física).
Desta forma, os alunos que compõe as Equipas que participarão no Corta Mato
Regional em representação da AEFundão (no dia 5/2/2018, 2ªfeira) serão:
Infantis A Femininos –, Francisca Antunes (5ºE), Leonor Reis (5ºA), Beatriz Lourenço (5ºC), Marta Lopes (4ºB), Maria Daniel (5ºB)
Infantis A Masculinos – Guilherme Calvário (5ºD), Bruno Roque (5ºB), Henrique
Serra (5ºA), Afonso Carvalho (4ºB), Lourenço Susana (5ºA), Fábio Jerónimo (5ºD)
Infantis B Femininos – Bruna Madeira (7ºE), Maria Meireles (7ºB), Margarida Matos (6ºB), Carolina Robalo (6ºD), Tatiana Afonso (7ºA) e Maria Amoreira (7ºA)
Infantis B Masculinos – Guilherme Tavares (7ºA), Manuel Dias (7ºE), Flávio Pissarra (7ºD), Guilherme Domingues (6ºE), Tiago Duarte (7ºC), Diniz Lindeza (7ºB)
Iniciados Femininos – Inês Vicente (8ºA), Maria Gonçalves (8ºF), Rita Matos
(8ºD), Matilde Marcelino (8ºE), Matilde Florêncio (9ºC), Bruna Brás (8ºE)
Iniciados Masculinos – Francisco Batista (9ºC), Ruben Salgueiro (7ºC), Tiago Sucena (8ºA), José Tadeia (8ºE) Daniel Gonçalves (9ºA), José Couto (9ºE)
Juvenil Feminino – Adriana Machado (10ºct2), Maria Rito (10ºCT3) Adriana Albino (11ºLH), Margarida Rito (10ºct3), Ema Santos (10ºct3), Ema Albino (10ºct3)
Juvenil Masculino – Frederico Mendes (10ºct1), Joao Almeida (10ºLHCSE), Afonso Gonçalves (10ºctav), André Madeira (10ºlhcse), Miguel Antunes (12ºGpi),
Francisco Abrantes (10ºlhcse)
(Em caso de impossibilidade de participação, deverá falar com o Coordenador
Desporto Escolar -Profº Miranda, o mais breve possível).
ATIVIDADES PROGRAMADAS…
Estão a chegar os MEGAS (sprint, Kilometro e Salto)…É já em Fevereiro…Está
atento…
(verificar o quadro expositor junto ao Gabinete Ed Física e informem-se com
Prof de Ed Física)

BASQUETEBOL 3X3
Com cerca de 166 alunos envolvidos (do 6ºano ao 12º ano) no início do 2º período (09.01.18), decorreu a atividade dinamizada pelo grupo de Educação Física
na vertente de Basquetebol3x3 com o objetivo do apuramento e participação
das equipas vencedoras por escalão e gênero nos Campeonatos distritais da
modalidade. Os objetivos delineados foram cumpridos na sua íntegra. A atividade envolveu 43 equipas divididas pelos 3 escalões (infantis B, iniciados e
juvenis para ambos os géneros) tendo sido realizados 77 jogos.
Os vencedores no escalão de Juvenis, os CHOP TRÓ (12ºct2) e, XMLI (12ºct3) nos
femininos foram os grandes vencedores, enquanto no escalão de Iniciados os
Afundanço (9ºB) e, as Sem Nome (8ºA/B) femininos; por fim nos Infantis B os
7ºA nos masculinos e, as Sistemáticas (7ºD) nos femininos.
PARABENS!
Saudações Desportivas
Até à próxima edição.
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Secção Desportiva

3x3 JUVENIS
FEMININO

2018

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.
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CONSULTA O REGULAMENTO NA PÁGINA 19
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