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O Dia do Agrupamento

No dia 23 de março, último dia de atividades letivas do 2º período, assinala-se,
mais uma vez, o Dia do Agrupamento. Este é um dia de aproximação da comunidade educativa, com múltiplas atividades em que interagem alunos de vários
ciclos de ensino, professores e funcionários. Como é habitual, os alunos dos
jardins de infância de todas as escolas do 1º ciclo visitam a escola sede e são
acolhidos por professores e alunos mais velhos, que para eles preparam uma
serie de atividades lúdicas, que visam dar a conhecer a escola que será a deles
daqui a uns anos.
Do programa constam exposições, mostrada de projetos, atividades desportivas,
artísticas e científicas, a semifinal do concurso de Gamificação, jogos dinamizados pela Associação de Estudantes, brincadeiras para os mais pequenos e à noi-

te, na Moagem, a estreia do espetáculo Identidade, do grupo de Teatro Histérico.
O Dia do Agrupamento reforça o clima de escola e o sentido de pertença da
comunidade educativa. É um momento para promover a interdisciplinaridade,
o trabalho colaborativo e a dimensão lúdica da aprendizagem. É importante celebrar e reconhecer o que temos de bom. Este dia é também uma prova do trabalho
de qualidade desenvolvido neste Agrupamento.
Com as férias da páscoa a aproximarem-se, a equipa da CAP deseja a todos um
bom e merecido descanso e um excelente Dia do Agrupamento.
A Presidente da CAP
Ana Maria Raposo

Microssatélite para detetar fogos florestais
A floresta desempenha um papel muito importante na vida de todos os seres
vivos porque é uma fonte fundamental de oxigénio para respirarmos. Tem também uma grande importância socioeconómica porque possibilita a extração das
matérias-primas necessárias a setores que representam fatias consideráveis na
nossa economia e é um espaço de lazer. Os incêndios florestais tornaram-se, nas
últimas décadas, um problema em diversas regiões do globo e, em especial, em
Portugal. É preciso desenvolver sistemas de vigilância florestal e deteção precoce
de incêndios florestais, com alertas quase imediatos que permitam intervenções
com a maior brevidade possível em complemento dos tradicionais sistemas de
vigilância florestal. O projeto pretende construir um modelo funcional de um microssatélite em que todos os sistemas são integrados no volume de uma lata de
refrigerante para detetar incêndios através de espectroscopia de infravermelho
e transmitir as coordenadas GPS para a estação terrestre.

“Missão Secundária”. Na missão primária têm de medir a temperatura do ar e a
pressão atmosférica e transmitir os parâmetros medidos para a estação terrestre
pelo menos uma vez por segundo, por telemetria. Os valores medidos deverão
ser posteriormente analisados, por exemplo calculando a altitude de voo, e organizados em gráficos para apresentação ao júri. Na missão secundária pretende-se detetar incêndios através de espectroscopia de infravermelho e transmitir as
coordenadas GPS para a estação terrestre.

O desafio para a equipa consiste em projetar, construir, testar e operar o microssatélite em todas as suas envolventes: - Definição dos objetivos da missão - Projeto geral do microssatélite - Integração de componentes - Definição e implementação do método de recuperação - Aferição de funcionamento - Ensaio de voo
a bordo de um avião - Preparação para lançamento - Lançamento com foguetão
- Telemetria/análise de dados - Controlo dos custos - Elaboração de relatórios
Este projeto está a ser desenvolvido no âmbito da competição CanSat, da Agên- de progressão - Apresentação de resultados - Distribuição de trabalho entre os
cia Espacial Europeia (ESA). A equipa idealizou um projeto científico para o Can- membros da equipa. As dimensões do módulo CanSat são idênticas às de uma
Sat que integra duas missões obrigatórias, designadas por “Missão Primária” e lata de refrigerante, em forma de cilindro com 115 mm de altura e 66 mm de
diâmetro, com uma massa de 350g. De acordo com o regulamento da ESA, estes
parâmetros terão de ser rigorosamente cumpridos.
A Missão CanSat implica um grande envolvimento e capacidade dos estudantes
para trabalharem em equipa num ambiente que reproduz um cenário real de
operação, potenciando a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do seu percurso escolar. A nível pedagógico, esta missão experimental implica uma aprendizagem baseada na resolução de problemas, onde cada estudante
deve demonstrar capacidade de trabalho em equipa, utilizando os recursos disponíveis.
Teresa Ramos (Coordenadora do projeto)

2 - Suplemento - fevereiro de 2018

Exames Nacionais
Quem me esteja a ler é normal que estranhe uma reflexão sobre este tema em
pleno mês de fevereiro, já que é hábito que artigos versando esta temática apenas surjam em maio ou junho, época coincidente com o início destes momentos
de avaliação. E só aqui a discussão e o debate sobre estes começa a surgir. Aliás,
é costume, talvez um bocadinho ao jeito português, somente refletir sobre o errado quando este está prestes a acontecer, ou já aconteceu, e não quando se está
a tempo de uma verdadeira prevenção.

para o resto das nossas vidas? Oxalá fosse este apenas um problema com que
apenas eu, ou alguns outros jovens, se vissem confrontados durante a sua vida
escolar. Para pesar de todos, creio ser já consensual entre a massa estudantil,
professores e alunos, que este é um problema real com o qual milhares de estudantes se veem confrontados e, como se nada fosse, se têm que conformar.
Possa embora parecer hipócrita, sendo que são recorrentes as vulgares "bocas"
de que é esta uma bandeira dos maus alunos, não o é, de todo. Não posso aceitar
e eventualmente achar que este é o método mais correto, simplesmente porque
Reclama-se durante dois meses do ano e passam-se os restantes nove a pensar até agora ainda não se encontrou outro melhor. Este é um argumento oco e cona morte da bezerra. Após anos e anos de debates sem conclusões nem efeitos mum para defender a manutenção de um certo estado de coisas.
práticos sobre este assunto - provavelmente a maior lacuna do ensino português
- continuamos na mesma situação: os exames a valerem 30% da nota interna Como nos ensinou Fernando Pessoa, "ser descontente é ser Homem" e enquanto
da disciplina a que correspondem e a contarem até 50% enquanto provas de ser humano, jovem e estudante que sou, não posso limitar-me ao que vejo, que
ingresso para o ensino superior. Ora, fará em algum momento sentido que 120 prejudica milhares e milhares de estudantes anos após anos. É tempo de lançar o
minutos da nossa vida valham tanto como anos de aprendizagem? Fará realmen- debate mais uma vez e esperemos que seja o último. De conversas ocas, bacocas
te sentido que um exame, que beneficia cada vez mais a capacidade de memória e sem conclusão estão os estudantes e professores portugueses fartos.
e cada vez menos as competências individuais de cada aluno, nos comprometa
Pedro Caniça, 12º CT2

AEF duplamente premiado em concurso nacional
O AEF conquistou o 2º e 3º prémios no concurso
“EdSex=:Promover a Igualdade através da Educação Sexual”,
promovido pela Casa Qui, Lisboa, respeitantes a trabalhos
desenvolvidos durante o ano letivo de 2016/2017.
Assim, o 2º prémio foi atribuído a um conjunto de atividades e trabalhos desenvolvidos a propósito do Dia pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, 25 de novembro,
realizados por um grupo de professores e alunos dos 2º e 3º
ciclos e secundário, coordenado pela prof. Teresa Correia. O
terceiro prémio foi atribuído ao Grupo de Teatro Histérico,
coordenado pelo prof. António Pereira, com a peça “Pecado”,
a partir da obra de Bernardo Santareno.
A entrega do prémio decorreu no passado dia 22 de fevereiro, no Agrupamento Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, em
Caxarias, Ourém.
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“A Ciência de um brinquedo “

Concurso Nacional de Leitura 2017/2018

No passado dia 16 de janeiro realizou-se o Concurso de Leitura a nível do
AEF com a participação de alunos de 3º
ciclo e secundário. Para o secundário, o
livro a concurso foi Casos do Beco das
A brincadeira e o ensino são duas áreas que fazem parte do dia-a-dia de um aluSardinheiras de Mário de Carvalho.
no. Ao juntar ambas podemos obter resultados surpreendentes. É nesse sentido
Mário de Carvalho é um romancista,
que pretendemos construir jogo “DA GLORIA- ERA MODERNA”.
dramaturgo e argumentista português
Os principais objetivos deste jogo é promover, nos alunos, o raciocínio lógicode 73 anos, que possui, na minha opi-matemático, desenvolver a curiosidade / espírito científico bem como a capanião, uma originalidade imensa. A obra
cidade de resolução de problemas. Esta dualidade matemática/robótica foi seCasos do Beco das Sardinheiras conta
lecionada tendo sempre presente o cotidiano de cada um no que respeita aos
pequenos episódios insólitos, “casos”,
pequenos conceitos e aplicações da matemática e a robótica é uma área que cada
como diz o título, que decorrem num
vez mais pois sendo um conceito novo favorece as relações sociais e culturais
pitoresco beco encafuado na parte veentre os indivíduos a que destina este projeto.
lha de Lisboa onde vive um conjunto de
Coordenadores: Ana Madalena e Joaquim Guedes
personagens incomuns e muito singulares. Ao longo do livro, o autor utiliza um
Participantes: Alunos do Clube da Robótica: Miguel Covas, 7ºC; Rafael Santos, leque de expressões cativantes que permanecem com o leitor muito depois da
7ºB; Martim Florêncio, 7ºC; Rodrigo Pereira 6, A; João Pinto, 8ºA; Afonso Roba- leitura; facilmente me recordo da imaginativa expressão “Confundir género humano com Manuel Germano” ou do uso recorrente da palavra “escanifobético”.
lo, 8ºA.
O que mais surpreende, no entanto, é o epílogo e como o autor fala das personagens, do beco e das suas histórias como sendo reais.
Construção de um jogo “DA GLÓRIA- ERA MODERNA”. Jogo didático e interativo, destinado aos alunos do 3º ciclo e com finalidade consolidar, explorar os
conhecimentos de matemática, mais propriamente na área da geometria recorrendo à robótica.

É, sem dúvida um livro que vale a pena ler, pois é pequeno, fácil de acompanhar
e os casos bizarros que narra tornam-no ainda mais merecedor de destaque.
Ao nível do secundário, eu própria passei para a fase seguinte em conjunto com
a Inês Almeida do 11ºCT3.
Catarina Mendes, 11ºCT1

Cada vez mais se defende que vivemos num tempo que privilegiamos tanto a imagem, a fama e o sucesso que tendemos a nos esquecer dos valores coletivos que são tão mais
importantes e fundamentais. Mas será isto totalmente verdade?
A minha visão das coisas leva-me a crer que, em parte, isto
é verídico. Algumas pessoas que almejam esta fama e este
sucesso, muitas das vezes, não olham a meios para os atingir. Assim, o seu caminho para o “topo” leva-os a destruir, a
desrespeitar e a trair outras pessoas vezes sem conta. Mas
essa perda de valores não termina quando estes atingem
aquilo que querem, este seu novo estatuto leva-os a acreditar que estão acima dos restantes e que deixam de ter qualquer dever social para com os outros. Facilmente podemos
encontrar exemplos destas pessoas nas mais variadas áreas
da sociedade, desde as artes até à política, passando pelo
desporto.
Por outro lado, acredito que há certas pessoas que, ao atingirem determinados patamares sociais, começam a ter uma
outra visão sobre a sociedade que os rodeia e a aperceber-se que podem usar toda a influência de que dispõem sobre
a restante sociedade para a consciencializar sobre determinados assuntos importantes, não pensando assim exclusivamente nelas, mas também no bem de quem os rodeia.
Podemos observar como exemplo os vários artistas e desportistas que se tornam embaixadores das Nações Unidas e
outras organizações não-governamentais.
Levando em consideração estes aspetos, é importante reforçar a ideia de que a fama e o sucesso muitas vezes se sobrepõem totalmente aos valores coletivos mas que, por vezes,
também são importantes desencadeadores para tornar as
pessoas mais atentas e preocupadas com o mundo que as
rodeia.
Bruno Duarte, 12º CT2
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Students from 11CT1 wrote about environmentl problems and GMOs.
Dear Jason,

Your friend Martin has written you an email with his
concerns about the environment and his becoming
a vegetarian. Answer his email in about 150-200
words, respecting his questions.

In our Biology class we have been discussing some issues which have worried
me a great deal, especially in what concerns our future as a human species. We
have been too dependent on meat and that has provoked too many environmental problems. Do you think we could live better lives if we were more dependent
on vegatbles than meat ? I have been considering becoming a vegetarian but am
not sure if this is the right option, or if I should just reduce my consumption of
meat. Also, I don’t know if with all the GMOs we eat these days, that is the best
option. Do you trust GMOs ? On the other hand, don’t you think that by using
GMOs and producing higher yielding crops, we could somehow help solve hunger in the world ?
Looking forward to hearing from you.
Lots of love,
Martin.

Answers :

Hi Martin!

Dear Martin,
Answering your questions, I don’t
think that that’s a better solution, since we don’t have the proteins that we
have in fish and meat or vegetables,
so, you will need to be taking pills to
get them, but we should decrease the
way we eat more meat than vegetables.
About GMO’S, I don’t really know what
they have and if it will cause some
problems, because if a product has a
problem we could all suffer. Besides I
do belive that one day we could use it,
but only when needed, because we also
need something that feels like created
naturaly, and probably everyone would
choose natural products more easily.
And, I totally agree that GMO’S should
be used to help solve hunger in the
world, but as I said, always giving priority to natural food.

Dear Martin

First of all, I think your worries are
pretty valid. In fact, I have already been
in your shoes! Thinking about these
problems and doing some research has
led me to some interesting conclusions.

I think that you should not become
a “complete” vegetarian. As you say,
some vegetables are GMOs but that’s
not the point because, in my opinion,
these are not that bad. On the contrary,
they can be even better and more fulfilling for sure and they can sure help to
surpass the hunger in the world. The
thing is, in today’s agriculture, farmers
use lots of chemical pesticides and herbicides, and, if you only eat that, you
can develop some kind of disease. You
should, of course, reduce your consumption of meat and prefer the one
provenient from animals raised in the
outside. But, after all, if everyone stops
I hope I did help you with your con- eating meat at all, the animal populacerns.
tions will grow bigger and bigger, and
there won’t be much space left for us,
Lots of Love,
the humans…
Jason (Bruno Justino)
I hope I’ve cleared your doubts!

Dear Martin
I do believe we could live better lives if
only we were more dependable on vegetables than meat, because we are risking the extinction of certain animal especies, even those people eat everyday,
since there's a possibility that, someday, these animals won't breed anymore due to the fact that they're being forced to do it nowadays.
Still, I don't fully trust GMOs, specially
when it comes to vegetables. Who
knows what it is done to our food before if gets to our plate? Yes, GMOs might
mean that there is finally a solution to
the hunger in the world, since there will
be a lot more food produced, but the
risks it means to our health are unknown and it certainly would represent
wealth to many people, rather than
solving one of the Earth's biggest problems. And as a person who is concerned about animals, I believe it would be
best to become a vegetarian, instead of
eating meat, but our organism finds it
hard to live without the proteins we get
from meat, so, I'd say we should all just
reduce our consumption of animals
and, maybe, give a chance to GMOs.

Lots of love,
Jason (Beatriz Pereira)
Dear Martin :
I think that living a life eating more vegetables than meat is probably the best
option for our health. It’s true that our
society eats a lot of meat but nowadays more and more people try to find
equivalents. In my opinion, if you want
to try, why not, it’s a better option for
your health and for our environment.
I think firstly you have to reduce you
consumption of meat and if you feel
good, become a vegetarian! In some
cases, yes, I trust GMOs because they
are produced in larger quantities but,
on the other hand, I don’t think eating
GMOs is also the best option in some
cases for our health.
I hope I really helped you with my opinion on this situation. Answer me with
what you decide to do, I’m sure you will
choose the best option for your well being !

The truth is that GMO’s are increasing
more and more. Nowadays it is inevitable not eating them because they exist
in large quantities.
I think that GMO’s are safe, because
if they were not, imagine the amount
of people on Earth that would be sick,
and the amount of money the factories would have to pay to the government for making that mistake. Therefore, answering to your question, I
think GMO’s are safe. That leads me
to your next question. The hunger in
the world is increasing faster and fas-

ter and I think that GMO’s could solve
that problem, even though that would
take many years or even decades. However, I don´t think that you should
become vegetarian. What I think you
should do is having a diet based, not
only on meat, vegetables, or GMO’s, but
on everything, a little bit.
I know that you’ll take the right steps
to preserve our environment, and you’ll
do the right decision for everyone.
Take care
Jason (Rita Martins)

A nossa história
Eu penso que as comemorações de acontecimentos históricos são momentos essenciais para aprofundar a identidade nacional.
Primeiramente, ao comemorarmos eventos importantes
do passado de cada país estamos a dá-los a conhecer tanto aos seus habitantes como também a estrangeiros que
pouco ou nada sabem sobre outras culturas. Os acontecimentos históricos mais relevantes de cada nação, como a
conquista da independência, são aprendidos e estudados
nas escolas, no entanto, as suas celebrações despertam o
interesse daqueles que são demasiado novos para aprender ou dos que nunca consciencializaram a relevância do
evento para a construção do seu país. Por outro lado, as
comemorações atraem pessoas de todo o mundo, sendo,
desta forma, difundida a cultura de um povo juntamente
com o espírito de sacrifício, coragem e grandeza dos seus
antepassados.
As festividades relacionadas com os feitos históricos também permitem uma aprendizagem. De facto, o passado
molda o futuro na medida em que podemos aprender com
os erros feitos e ser incentivados pelas conquistas alcançadas. Por exemplo, a revolução do 25 de abril foi um momento marcante para Portugal e é continuamente relembrada, pois inspira-nos a lutar por uma nação melhor. A
sua lembrança une um povo, dando força e esperança para
a construção de um futuro promissor.
Concluindo, eu penso que para aprofundar a identidade
nacional, tanto através da difusão da história como através
do incentivo para a evolução, as comemorações dos acontecimentos do passado são muito importantes.
Mariana Marques, 12ºCT1

Best regards,
Lots of love,

Lots of love,
Jason (Sofia Monteiro)

Jason (Juliana Cunha)
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NOTÍCIAS DAS BIBLIOTECAS
TOP Leitor +
Os alunos vencedores do Top Leitor
+ do mês de janeiro, da biblioteca da
Escola João Franco, que foram contemplados com uma prendinha, foram o
João Pedro Sena Carvalho, do 4.ºB; a
Rute Sá Flores, do 9.ºD e a Leonor Batista, do 6.ºB.

CONCURSO NACIONAL DE
LEITURA – ALUNOS APURADOS NA FASE DE ESCOLA
Os alunos apurados na fase de escola
do Concurso Nacional de Leitura do
nosso agrupamento, que irão à fase
municipal são os seguintes:
1º ciclo: Maria Silva Resende. Da ST6
e a obra lida foi O mercador de coisa
nenhuma, de António Torrado;
2º ciclo: Lara Nunes, do 6º A e a obra
lida foi Contos e Lendas de Portugal
e do Mundo, de João Pedro Mésseder
e Isabel Ramalhete;
3º ciclo: Mafalda Adão, do 9º C e a
obra lida foi Os da minha rua, de
Ondjaki;
Secundário: Catarina Mendes, do 11º
CT1 e Inês Almeida, do 11º CT3 e a
obra lida foi Casos do Beco das Sardinheiras, de Mário de Carvalho.

Eugénio de Andrade visto pelos pequenos da ST6
Os pequenos alunos do 3º ano, turma ST6, da EB de
Santa
Teresinha
andaram a descobrir o nosso gran- A BIBLIOTECA SUGERE…
de poeta Eugénio
de Andrade. O re- As bibliotecas aconselham a leitura do
sultado vê-se!!
livro do jovem escritor português Valter Hugo Mãe, recentemente adquirido,
A máquina de fazer espanhóis. Este romance é um “surpreendente retrato da
vida dos velhos”, mas sem as “lamechices” costumeiras. “A vida de um barbeiro reformado é o modo de ilustrar os
conceitos de família e solidão, amizade
e compromisso. É um livro “delicadíssimo, corajoso e inesquecível” escrito
por um dos mais promissores jovens
escritores portugueses: Valter Hugo
Mãe.

Concurso Sementes de Poesia
Neste momento, está a decorrer a primeira fase do Concurso “Sementes da
Poesia”, destinado a alunos do 2º ciclo.
A final decorrerá no dia 21 deste mês,
dia em que se comemora o Dia Mundial
da Poesia e da Floresta.
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Os leitores que mais requisições fizeram, no mês de fevereiro, na biblioteca da
Escola João Franco foram os seguintes:

NOTÍCIAS DAS BIBLIOTECAS
Projeto SOBE
Dia 29 de janeiro, os alunos das escolas E.B. do Salgueiro, J. I. e E. B. da Fatela tiveram uma sessão do projeto SOBE - Saúde Oral Biblioteca Escolar, dinamizado
pela Biblioteca, em conjunto com as diretoras de turma e de curso do TAS 15,
em que o aluno Eduardo Tomás participou ativamente no âmbito da sua PAP.
Os alunos fizeram fila para escovar a bela dentadura que o Eduardo fez! Ainda
houve tempo para verem as bactérias presentes na boca ao microscópio.

VISITA DO ESCRITOR NUNO MATOS VALENTE

SESSÕES DE CINEMA NA BIBLIOTECA – NUNCA DIGAS NUNCA
No dia 15/02 foi o filme “Nunca digas nunca”, com Michael Douglas e Diane Keaton, foi visto pela turma TAS17, no âmbito do projeto “EnvelhoSer LivroMente”.
Trata-se da história de um velho rabugento, Oren Little, que pretende vender
a sua casa para se reformar. O seu filho pede-lhe para ficar com a neta, a qual
entrega a Leah, uma sua vizinha, com idade aproximada da sua. A neta, Leah e
ainda um cão acabam por fazer com que Oren revele que, afinal, pode ser simpático, pode entregar-se a outros e pode, sobretudo, amar.

LIVROS + REQUISITADOS
Os livros mais requisitados no mês de
janeiro na biblioteca da Escola João
Franco foram: Uma aventura na serra
da estrela, de Ana Maria Magalhães e
Isabel Alçada; A Doutora Tiradentes,
de David Walliams e Lendas do Mar de
José Jorge Letria.

Nos dias 5 e 6 do corrente mês, contámos com a presença, na Biblioteca
João Franco e na Biblioteca da Escola
Básica de Valverde, do nosso agrupamento, do autor Nuno Matos Valente,
que realizou várias sessões para o 1.º e
2.º Ciclos. Agradecida a vinda de Nuno
Valente, pela professora Ana Maria Raposo, presidente da CAP, deu-se início
às sessões. No 1.º Ciclo, começou por
explicar que, desde criança, era muito
distraído com tudo o que se passava
à sua volta, inclusive um carreiro de
formigas, onde se destacava uma mais
forte. Este carreiro de formigas tê-lo-á motivado a desenhar um ginásio de
formigas. Ao ser apanhado pela professora, foi-lhe dito que ele sofria de
pensamentos inúteis e foi-lhe ainda
sugerido que, cada vez que tivesse um
pensamento inútil, rasgasse um papelinho, o escrevesse lá e enrolasse bem,
colocasse no bolso para, em casa, depositar numa caixa. Então, encheu caixas
de pensamentos inúteis que, posteriormente, colou em cadernos, chegando à
conclusão que davam boas histórias.
As turmas da Escola E.B1. de Valverde
envolveram-se verdadeiramente, elaborando um livro com as personagens
que representam os seus medos e fizeram uma pequena dramatização dos
medos abordados no Bestiário Tradicional Português, de Nuno Valente.
No 2.º Ciclo, as sessões centraram-se
mais na trilogia de livros: A Ordem do
Poço do Inferno, O Tesouro do Califa
e A Floresta de Metal. Começou por se
questionar “Escrever porquê?”, ao que
respondeu que escrever é uma forma
de fazer algo, de tornar ideias inúteis
em úteis. Depois de as crianças identificarem monstros mundialmente conhecidos, o nosso escritor explicou
como é que chegou à ideia de escrever
o livro Bestiário Tradicional Português,
porque lhe permitiu fazer uma pesquisa das lendas que, no nosso país, nos
falam dos monstros utilizados para
atemorizar as crianças para que elas
não se portassem mal, comessem, não
ficassem até muito tarde na rua, não se
aproximassem dos poços e lagos perigosos, entre muitos outros perigos que

poderiam estar à espreita. Contou a
história do “Homem do Saco”, entre outras, que as nossas crianças adoraram!
À pergunta que se seguiu, “Escrever.
Como?”, respondeu que, primeiro, pensa…pensa… Depois, começa a escrever.
Escreve o primeiro capítulo. Sai da história, finge que é o leitor, com a idade a que se destina o livro e lê. Vê os
defeitos, o que há a melhorar e escreve durante mais cerca de três meses.
Escreve até a história estar completa.
A editora lê o manuscrito, diz onde
poderia melhorar e, com as anotações
da editora, reescreve o livro. Enquanto
isso, alguém já está a preparar as ilustrações. Segue para o revisor, que deteta as gralhas, erros e erros de história.
Posto isto, passa para o paginador, que
escolhe o formato, a cor, o tipo de letra,
de papel e se encarrega da montagem
do livro e da inserção das ilustrações.
Esta trilogia é muito interessante e não
é estanque. Como o autor apostou no
Geocaching, nos livros vão aparecendo códigos
que
são
expansões
das
histórias e que
prometem
uma leitura
dinâmica.
Com a aplicação no telemóvel ou
no tablet, o
jovem pode
abrir essas
expansões
e surpreender-se!
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Carnaval na Capinha

No dia 9 de fevereiro desfilamos
pelas ruas da aldeia com disfarces
muito engraçados…. Foi um dia
muito divertido!

Carnaval no Salgueiro
No dia nove de fevereiro, os alunos da
EB1 de Salgueiro comemoram o Carnaval com boa disposição. Divertiram-se
muito, disfarçados dos seus heróis preferidos, cantando, atirando serpentinas
e brincando com alegria.
Alunos da EB1 de Salgueiro

Dia de Reis no Salgueiro

O Carnaval do JI de Enxames

No dia cinco de janeiro, os alunos da
EB1 de Salgueiro foram reis e rainhas
por um dia tendo construído uma coroa que colocaram nas suas cabeças.
Contruíram ainda três Reis Magos e
ouviram uma história alusiva aos Reis
Magos e uma lenda que “explica” por
que o bolo-rei tinha uma fava. Finalizaram o dia com a audição de uma canção
alusiva ao tema.
Alunos da EB1 de Salgueiro

Internet Segura
No passado dia vinte e seis de fevereiro, os alunos da EB1 de Salgueiro receberam a visita dos senhores agentes da
Escola Segura que lhes explicaram as
diversas formas como devem utilizar
a Internet de forma totalmente segura. Apresentaram um powerpoint e um
cartaz que foram bastante elucidativos.
Obrigado pelos esclarecimentos.
Alunos da EB1 de Salgueiro

No dia 9 de fevereiro, o Carnaval no JI
de enxames, foi festejado com muita
alegria e brincadeira.
O desfile baseou-se no tema do Plano
Anual de Grupo, “À descoberta dos
costumes e tradições da nossa terra”, e
teve como principal objetivo, valorizar
e promover as nossas raízes e tradições, relembrando a pastorícia ainda
presente na aldeia.
Visitámos também os idosos do centro
de dia e em conjunto, cantámos canções alusivas ao tema.

Onde estás…?
Onde está o António?
Sempre a puxar pelo neurónio.

Amizade

JI Enxames

O Carnaval da Turma ST5

Onde está a Benedita?
Escondida, a comer batata frita.
Uma amizade verdadeira
Pode durar uma vida inteira
Quer para o bem quer para o mal
Uma boa amiga é o ideal
Joana Salvado
Eu tenho um amigo
Que gosta de brincar comigo
A nossa felicidade
Deve-se à nossa amizade.
Diogo Santos
A minha amiga é linda
E é muito divertida,
Gosta de cantar…
Mas na sala está sempre a molengar

Neste mês de fevereiro, a Turma ST5 do 3º ano, celebrou a amizade, construindo
Ela é muito Valente
uma árvore e escrevendo pequenos poemas. Também aprenderam a brincar com
E está sempre muito contente
as palavras e escreveram o poema “Onde está…?”, para se apresentarem.
Às vezes está arreliada
Brincaram ao Carnaval, foi tão divertido desfilar…
E outras bem humorada.
E assim passou o mês de fevereiro, o mais pequeno do ano, repleto de bons moEu tenho saudades
mentos, mais também de muitas aprendizagens.
Da minha amiga, que tem habilidade
Os alunos do 3º ano – ST5 Ela vive em Alcobaça
E tem muita graça
Eu dei-lhe um presente
Ela ficou toda contente
É muito obediente
E muito conveniente
Eu estou muito confiante
Da minha amiga hilariante
Ela é uma malandra
A minha amiga Alexandra.
Matilde Falcão
Ter um verdadeiro amigo
É para a vida toda
Posso tê-lo comigo
Sempre que ando à toa.
José Pedro Gonçalves
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Onde está o Augusto?
Está atrás do arbusto.

Onde está a Catarina?
A faltar, a traquina.
Onde está o Diogo?
Com o irmão, a jogar um jogo.
Onde está o Eduardo?
Ali, sempre a escrever no quadro.
Onde está a Joana?
Concentrada, a ver se não se engana.
Onde está o João?
Destemido, a lutar com um leão.
Onde está o Zeca?
Com o pai a jogar à sueca.
Onde está o José Pedro?
Com o Rodrigo, a contar um segredo.
Onde está o Rodrigo?
Sempre a proteger o amigo.
Onde está a Luana?
Distraída com a Joana.
Onde está a Inês?
Hoje, foi jantar ao Chinês.
Onde está o Martim?
Todo contente brincar no jardim.
Onde está a Matilde?
Caladinha…sempre humilde.
Onde está o Rafael?
Como sempre a resgar papel.
Onde está o Tiago?
Apanhou um susto, ficou gago.
Onde está o Cerdeira?
Ou distraído ou na brincadeira.
Onde está o Tomás?
A aprender como se faz.
Onde está a Helena?
Não está na escola, que pena…
Fica assim apresentada,
ST5, a turma especial.
É a mais badalada,
Como esta não há igual!

CLUBE EUROPEU
“Património Cultural”.
“De acordo com o documento proposto pela Comissão
Europeia ao Parlamento Europeu, são objetivos gerais
do Ano Europeus do Património Cultural (AEPC 2018),
em síntese, incentivar e apoiar, designadamente através do intercâmbio de experiências e boas práticas, os
esforços da União Europeia, dos Estados-Membros e
das autoridades regionais e locais, para proteger, valorizar e promover o património cultural europeu, referindo em especial: · contribuir para a promoção do
papel do património cultural europeu enquanto elemento central da diversidade e do diálogo interculturais; · potenciar o contributo do património cultural
europeu para a economia e para a sociedade, através do seu potencial direto
e indireto; · contribuir para a promoção do património cultural como um elemento importante da dimensão internacional da União Europeia.” http://www.
patrimoniocultural.gov.pt/pt/news/comunicados/ano-europeu-do-patrimonio-cultural-2018/

lorização de produtos locais; Fazer um levantamento das principais iniciativas
locais no turismo rural e cultural, bem como ao nível museológico; Proceder à
divulgação da Marca Património Europeu; continuar a prestar apoio às atividades
do Parlamento dos Jovens sobre o tema da Igualdade de Género, nomeadamente
na sua dimensão europeia, organizando palestras e debates.
Saudações europeias.

Esta é a reflexão proposta para as atividades do Clube Europeu no ano letivo
presente.
Propomo-nos atingir um conjunto de objetivos que se enquadrem nesta proposta da Comissão Europeia e sugerida aos clubes Europeus pela Rede Nacional de
Clubes Europeus. Por exemplo:
Conhecer e contribuir para a divulgação das principais propostas da UE no âmbito da cultura e do património cultura;
Discutir a importância económica da cultura e do património numa perspetiva
integradora e de sustentabilidade;

No dia 23 de fevereiro cinco equipas (15 alunos do ensino secundário) participaReconhecer os valores europeus da interculturalidade, tolerância, desenvolvi- ram nas Olimpíadas de Química+ que se realizaram na sala LF1. Com esta ativimento, democracia, e outros, como parte do património cultural da UE.
dade pretendeu-se selecionar a equipa que vai representar a escola na semifinal
Em dezembro assinalámos a semana dos Direitos Humanos de 11 a 15 de de- que se vai realizar na Universidade de Aveiro, no dia 10 de março.
zembro. Durante esta semana foram expostos trabalhos das alunas do 6º ano A todos os alunos participantes e em especial à equipa vencedora constituída
que se candidataram com uma lista ao Parlamento dos Jovens – Ensino básico, e pelos alunos Mafalda Lindeza e Margarida Rafael do 10º CT1 e Inês Figueira do
dedicado ao tema da Igualdade de Género.
10º CT2, os nossos parabéns.
Até ao final do ano letivo participamos com exposições e distribuição de folhetos e postais sobre temas relacionados com o Património.

Lurdes Barreiros e Teresa Ramos

Pretendemos levar a cabo: Pesquisa e divulgação das principais cartas e convenções internacionais sobre património - referência a Convenção de Faro; Pesquisa
e divulgação de legislação da UE no domínio da cultura e do património; Fazer um
levantamento sobre a atuação das autoridades nacionais no contexto europeu no
âmbito do património: Direção-geral do Património Cultural, órgãos da administração local; Elencar as principais iniciativas em termos gastronómicos e de va-

Academia Júnior de Ciências
Durante o mês de fevereiro, os seis alunos da nossa escola, integrados na Academia Júnior da Ciência (AJC), na Universidade da Beira Interior (UBI), participaram
num projeto, que por ser inovador e muito interessante decidiram partilhá-lo.
Nesse projeto, foi proposto que criassem produtos comestíveis, aplicando o conceito de “Gastronomia Molecular”.
Assim, na 1ª sessão, começaram por realizar atividades simples para se familiarizarem com os reagentes, o laboratório e os restantes participantes no projeto.
Produziram, através de um processo básico de esterificação, pérolas de alginato
de sódio (Fig. 1), a que chamaram, por brincadeira, caviar és, e esparguete de
agar-agar (Fig.2), usando sumos para lhes conferir cor e sabor.
A 2ª sessão foi dedicada a atividades um pouco mais complexas, uma vez que
os alunos já estavam mais ambientados. Assim, aprenderam a fazer cocktails
coloridos (Fig. 3), esculturas doces e estruturas em gelano, aprendizagem que
consideram ter sido bastante útil na produção das suas “obras de arte”.Na última
semana, os grupos presentes elaboraram um trabalho que consistia na aplicação
das técnicas que tinham aprendido. O projeto final foi ótimo para dar largas à
criatividade (Fig. 4).

Fig. 1

Fig. 2

Os alunos envolvidos salienatam: “o facto de termos imensa liberdade para
criarmos o que quiséssemos, ou seja, criar compostos com as cores e desenhos que quiséssemos, foi uma das grandes mais-valias deste projeto, porque
levou-nos a trabalhar de modo mais independente. Isto deveu-se ao facto da
professora responsável pelo projecto, Prof. Doutora Maria João Nunes, ser
sempre bastante prestável, acessível e simpática”.
Como em qualquer trabalho laboratorial sério e complicado, encontraram uma
série de dificuldades, mas conseguiram adaptar-se e o resultado final foi muito
positivo.
Os alunos deixam como nota final: “fazer estas coisas é mais difícil do que
parece!! “
Os alunos da AJC/2017-2018

Fig. 3

Fig. 3
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PROJETOS - Queijo da Beira Baixa
Coma! É leve e nutritivo
Uma das problemáticas que os produtores de frutas e vegetais enfrentam
em Portugal é o escoamento de produtos de menor calibre ou com defeitos
morfológicos, já que estes produtos
não têm procura ou são rejeitados pelo
consumidor. Atualmente, os consumidores estão cada vez mais exigentes
com a qualidade dos alimentos, pelo
que os produtos naturais e biológicos têm vindo a ganhar cada vez mais
adeptos. Porém, o consumo em fresco
destes alimentos restringe-se sobretudo à época de colheita e têm um tempo reduzido de conservação, tornando
imperativo a criação de um subproduto
com validade alargada que mantenha
as propriedades químicas e sensoriais
originais do alimento. O processo de
liofilização tem como princípio a sublimação da água no fruto pela aplicação
de baixas pressões, gerando um produto final com prazo de validade mais
alargado, mantendo o valor de nutricio-

nal do alimento. Com este projeto pretende-se produzir pós de frutas e vegetais produzidos na nossa região ou,
tradicionalmente, noutras regiões (Ex.
Cherovia, Maça Bravo Esmolfe, Banana
da Madeira, Beterraba….)
Estão envolvidos no projeto alunos do
6ºB, coordenados pelas professoras Fátima Domingues e Maria João Baptista,
integrando, até ao momento, a parceria
com o Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior, Professor Doutor
Clayton Debiasi, Dra. Joana Raimundo
e Dra. Joana Domingues (Figura 1), e o
Instituto Politécnico de Castelo BrancoEscola Superior Agrária.

A 15ª edição do Prémio Ciência na Escola, promovido pela Fundação Ilídio Pinho,
em parceria com os Ministérios da Economia e da Educação tem, este ano letivo,
como tema global A Ciência na Escola ao Serviço do Desenvolvimento e da Humanização.

Neste momento estão a decorrer no Agrupamento de Escolas do Fundão seis
Nas figuras 2, 3 e 4 estão representadas projetos (Tabela I) que foram premiados pela ideia, sendo-lhe atribuída uma veretapas de preparação dos produtos em ba destinada a apoiar o seu desenvolvimento, no total de 2500 euros.
fresco, que serão usados na avaliação Nome do projeto
Escalão Coordenador
nutricional (figuras 5 e 6) e na liofiliza1º
Teresa Félix
ção (figuras 7 e 8) e redução a pó (Figu- Eco Kit Tira Nódoas
ras 9, 10 e 11)
Coma! É leve e nutritivo
3º
Maria João Baptista
Borreguinhos da Beira Baixa

3º

Maria João Baptista

A Ciência de um brinquedo

4º

Ana Madalena

Microssatélite
para detetar incêndios florestais

5º

Teresa Ramos

Fruta do Fundão!
Ácida, ou não, tenha-a sempre à mão.

5º

Anabela Santos

Somos a Escola da região Centro com o maior número de projetos aprovados
para desenvolvimento, facto que se deve ao empenho de todos os docentes que
colaboraram e se empenharam na elaboração e submissão das 13 candidaturas.
Deixamos aqui um agradecimento a todos os que contribuíram para este resultado e um pequeno resumo dos projetos em curso.
Figura 1

Figuras 2, 3 e 4

Figuras 5 e 6
Figura 8
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Figura 7
Figuras 9, 10 e 11

“Borreguinhos” da Beira Baixa
Os Queijos da Beira Baixa são os curados dos tipos Castelo Branco, Amarelo e
Picante. No primeiro utiliza-se leite cru de ovelha e coalho de origem vegetal.
Nos restantes é usado leite estreme ou em mistura (Ovelha/Cabra) e coalho de
origem animal. A classificação DOP garante características que obedecem a regras de produção, rotulagem, apresentação comercial e conservação. A produção
de Queijos da Beira Baixa DOP, tem grande importância cultural e económica,
representando o preservar de tradições de séculos e o maior volume de negócios, no concelho do Fundão. Da necessidade manifestada pela CMF, em parceria
com produtores, na promoção da aprendizagem dos processos tradicionais do
fabrico do Queijo da Beira Baixa e da sua integração numa alimentação equilibrada, iremos produzir queijo da Beira Baixa, aplicando métodos tradicionais,
e desenvolver um formato individual- “Borreguinhos”, com diferentes valores
nutricionais, rotulando-o com a simbologia dos semáforos dos alimentos.

ção natural das
pastagens,
e
do tipo de coalho usado na
fase de coagulação, no rendimento, valor
nutricional
e
atributos sensoriais (sabor,
textura, aroma
e aparência) do
queijo; criar um formato unidose do queijo da Beira Baixa- “Borreguinhos”, com
menor teor de gordura e incorporando um prebiótico (inulina) na tecnologia de
Atualmente, considera-se que a alimentação é o principal fator que contribui
fabrico.
para um estilo de vida saudável, podendo reduzir os riscos de doenças e promover a saúde.
Estão envolvidos no projeto alunos do pré-escolar (JI da Fatela e JI Pêro Viseu)
um aluno do 1º ciclo (ST), oito alunos do 6ºB, coordenados pelas professoras
As caraterísticas/qualidade do Queijo da Beira Baixa estão dependentes da maCeleste Fernandes, Maria Teresa Félix, Fátima Domingues e Maria João Baptista,
téria-prima (aspetos microbiológicos e características físico-químicas do leite), a
integrando, até ao momento, a parceria com a Câmara Municipal do Fundão, no
qual é condicionada por fatores relativos à produção animal, e da tecnologia de
projeto “Queijos da Beira Baixa/ Escolas do Queijo”, o Instituto Politécnico de
fabrico. Esta envolve diversas fases interdependentes: obtenção e preparação da
Castelo Branco- Escola Superior Agrária, Produtores de leite e de queijo da Beira
matéria prima; coagulação; corte/ dessoramento; moldagem/ prensagem; salga;
Baixa.
maturação.
Nas figuras de 1 a 10 estão representados os ingredientes usados e as etapas de
Pretende-se avaliar a influencia da variação da composição do leite, pela alterafabrico dos “Borreguinhos” da beira Baixa.

Figuras 1, 2 e 3- Ingredientes usados (Coalho de origem vegetal e animal, inulina e leite de ovelha)

Figuras 4, 5 e 6- Coalhada e prensagem

Figuras 7, 8, 9 e 10- Salga e Cura dos “Borreguinhos” da Beira Baixa.
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Notícias do EMPREENDEDORISMO

A educação para o empreendedorismo consubstancia-se em atividades ou projetos e contribuem para a formação integral dos
alunos, tornando-os cidadãos capazes de intervir, decidir e optar.
Esta atitude é geradora de sinergias que conduzem a mudanças
efetivas nas sociedades onde os alunos irão estar integrados.

É fundamental que a escola proporcione, em todos os níveis e ciclos de ensino, uma cultura favorável à aquisição
de conhecimentos e ao desenvolvimento de competências, atitudes e comportamentos, que sejam promotores do
espírito empreendedor e que crie situações que favoreçam a criatividade e
inovação, o planeamento e a organização, o trabalho em equipa, a resiliência.
aassunção de riscos, a apacidade de
autoavaliação, a capacidade de comunicação….
O projeto Empreendedorismo no AEF,
com uma existência de mais de 10 anos
na ESF/AEF pretende: desenvolver competências empreendedoras; angariar
conhecimentos e selecionar boas práticas, a fim de generalizar um ambiente
ainda mais empreendedor; fortalecer
parcerias com empresas/ instituições
e promover o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos alunos e pela
Escola.
Os parceiros que mais diretamente estão a trabalhar connosco, neste ano letivo, no âmbito do desenvolvimento de
competências empreendedoras são a
DGE+PEEP; DGESTE- Centro + Junta de
Castilla León; CMF; Associação Mentes
Empreendedoras e Pinus Verde, através
do Programa FormaRedes.
São múltiplos os projetos e atividades
que estão aser desenvolvidos, por alunos de diversos níveis de ensino:

A - Projeto Youth Start Entrepreneurial Challenges (PEEP e DGE)

da Beira Baixa = (RE) DESCOBERTA
DA TRANSUMÂNCIA

D- Projeto Mente Empreendedoras
Este projeto está a ser desenvolvido na
As turmas PTAS17 e GPI/PEAC17 esturma do 8ºC e pretende (re) descobrir
tão a participar no projeto Mentes Ema arte da transumância, da pastorícia e
preendedoras e já desenvolveram seis
do fabrico de queijo.
dos sete workshops temáticos:
No âmbito das disciplinas e em ativida1º Workshop - Mostra a tua Atitude!
des extracurriculares estão a ser desen2º Workshop - Colabora com o teu
volvidas múltiplas atividades relacioClube
nadas com o tema do projeto.
Nos dias 20 e 21 de março a turma
participou no intercâmbio com o Instituto Los Sauces de Benavente, Zamora,
acompanhada pela DT Regina Costa,
a professora de espanhol Flora Vieira
e a presidente da CAP, Ana Raposo,
com o seguinte programa:
Día 20 de marzo
17.00: Receção dos alunos e professores
portugueses na escola IES Los Sauces. Momento cultural.
17.30 : Degustação  de produtos da cozinha
tradicional e  fase final de concurso de elaboração de uma sobremesa.
18.00-18:30: Visita ao centro histórico de
Benavente e se possível visita à fábrica de
queijos artesanais.
20.00: Hotel, jantar e descanso
Día 21 de marzo
8.30 : Visita a ciudade de Benavente: Hospital da Piedrad, Sta María e S. Juan del Mercado, posto de turismo, casa Solita,…
11.00: Receção pelo alcalde do Ayuntamiento, dos alunos e professores portugueses acompanhados pelos alunos e professores del IES Los Sauces
12.00: Visita ao Museo da Semana Santa.
Momento cultural/recreativo.
13.30: Hotel, almoço  e posterior regresso
a Portugal

A turma do 8º C, composta por 23 alunos, abraçou o desafio de Inspirar Professores.
Este projeto foi-nos proposto pela Associação Mentes Empreendedoras.

A Dr.a Susana Gonzalez veio à turma
3º Workshop - Mostra que tens Cabe- e apresentou o projeto aos alunos, que
ficaram bastante motivados para o deca, Tronco e Membros
senvolver.
4º Workshop - Respira, Inspira e Não
A primeira atividade foi a de escrevePira
rem uma carta inspiradora a um pro5º Workshop - SFF: Simplifica, Falha
fessor em concreto ou aos professores
e Faz
em geral. Estas cartas irão entrar num
concurso nacional. As melhores cartas
6º Workshop - Sê um Storyteller
serão premiadas num concurso indivi7º Workshop -Somos Storytellers.
dual.
Este último irá decorrer, com as duas
turmas em sinultâneo, no dia 11 de Os 23 alunos da turma estão ainda envolvidos em grupos de trabalho, reparabril.
tidos pelos seguintes temas:
As turmas reorganizaram-se em grupos
e propuseram-se desenvolver projetos, Espalhar inspiração - dois grupos de
para os quais encontraram uma moti- alunos irão criar cartazes e vídeos que
vação acrescida. Na turma PTAS17 os inspirem professores
projetos propostos foram:
Pais que inspiram - um grupo irá criar
ações, em conjunto com os pais que
- TAS LIMPA;
inspirem professores
- TAS NA GUINÉ;
Envolver a empreender – um outro gru- BAR ABERTO
po vai promover ações, em conjunto com
Na turma GPI/PEAC17 as propostas empresas que inspirem professores
passam por:
Inspiração Livre – Este grupo vai criar
- LANCHEIRAS DO BEM;
ações livres e criativas que inspirem
professores
- DETETORES DE INCÊNIOS;

- HIGIENE E SEGURANÇA PARA Os trabalhos estão a decorrer e todas
as atividades desenvolvidas serão deviCRIANÇAS;
1º Ciclo:
damente documentadas numa plataforTurmas JF4A e JF4B – Desenvolvi- BULLIYNG;
ma específica. No final haverá também
Os alunos e professores espanhóis esmento de desafios do nível A1
prémios para os grupos que melhores
tarão no Fundão nos dias 26 e 27 de
- PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS
2º Ciclo:
propostas apresentaram e desenvolveabril.
Turmas 5ºC e 5ºD - Desenvolvimento
rem.
Está ainda a decorrer uma formação
de desafios do nível A2
E- Projeto Inspira o teu Professor
Fiquem atentos e deixem-se inspirar!...
online para os docentes envolvidos.
Ensino secundário:
Turmas 10º CT1; 10ºCT3 e APS17/
TSJ17 - Desenvolvimento de desafios
do nível B1
Turmas 11º CT1; 11ºCT2 e GPI/
PEAC16 – Turmas de controlo do nível B2

B- Parceria com o Projeto CLDS (Projeto FormaRedes - Contrato Local de
Desenvolvimento
PITCH- COMUNICA-TE
atividade a desenvolver nos dias 12 e
13 de abril para as turmas do 10ºano
regular
MODERN SKILLS
atividade a desenvolver no dia 13 de
abril para as turmas do 2º ano dos
cursos profissionais.

C- Projeto Empretic + Projeto Queijo
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Notícias do PES
Em contexto escolar, educar para a saúde consiste em dotar as crianças e
os jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico,
social e mental, bem como a saúde dos que os rodeiam, conferindo-lhes
assim um papel interventivo.
A primeira grande conferência internacional sobre Promoção da Saúde decorreu em Novembro de 1986 e culminou
com a CARTA DE OTTAWA, um documento orientador, no qual Portugal
participou e ratificou.
Esta conferência convocou a Organização Mundial de Saúde (OMS) e os
demais organismos internacionais a
advogar em favor da saúde em todos
os contextos, uma vez que a educação
para a saúde não é da responsabilidade
exclusiva dos serviços de saúde; todos
os setores, nomeadamente o da educação, são responsáveis pela construção
de um bem-estar global.
A partir daí, o Gabinete Regional para
a Europa da Organização Mundial de
Saúde formou a Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde, com o objetivo de promover a saúde e demonstrar o impacte da promoção da saúde
em meio escolar. Portugal aderiu a este
movimento em 1995, que hoje se configura na plataforma Schools for Health
in Europe (SHE).
Em Portugal, compete à Direção-Geral
da Educação (DGE):
•Conceber orientações e instrumentos de suporte às escolas na área da
educação para a saúde;
•Contribuir para a definição de políticas em matéria de educação para
a saúde;
•Adaptar e acompanhar as diretivas
da OMS e do Conselho da Europa
(SHE) em matéria de educação para
a saúde, organismos nos quais o Ministério da Educação e Ciência está
representado.
As áreas temáticas selecionadas para
serem abordadas em contexto escolar
são:
•Saúde Mental e Prevenção da Violência
•Educação Alimentar e Atividade Física
•Comportamentos Aditivos e Dependências
•Afetos e Educação para a Sexualidade
Neste contexto, em colaboração com
diversas entidades parceiras (UCC/
Centro de saúde do Fundão, CHCB, Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
de castelo Branco…) foram/estão a ser
desenvolvidas e dinamizadas múltiplas
atividades, pelo PES do nosso Agrupamento, ao longo do ano letivo:
•Projeto "Dependência da internet
nos adolescentes da Cova da Beira"/
CHCB
•Encontro de saúde mental/UCC - 14
e 15 de outubro
•Comemoração do Dia Mundial da
Alimentação (16 de outubro):
•Atividades SAL e AÇUCAR e
Urgente!Encontra nutrientes
•Palestra sobre Autismo - Associação Entrelaços e Associação "Vencer

o Autismo"
•Programa Gerações/UCC - Jardins
de Infância de Pêro Viseu e Fatela
•Projeto "Soldadinho de Chumbo"/
UCC - turma ST6 e turma ST5.
•Projeto + CONTIGO
•Ações sobre sexualidade, bullying,
peso excessivo e obesidade, consumos e violência, dinamizadas pelas
enfermeiras estagiárias do 4º ano
do curso de enfermagem e respetiva professora orientadora, Dra. Ana
Vaz, da Escola Superior de Enfermagem Dr. Lopes Dias.
•Dia de Luta Contra a Sida
•Projeto “Mimos a torto e a direito”/
UCC
•Projeto “On@oeduca”:
•Paradigma da Saúde Mental – parceria UCC/Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, equipa PES e
Bibliotecas Escolares
•Laboratório da Alimentação/UCCatividade destinada às turmas do
6ºano
•Dia Mundial do Cancro
- Construção de um painel com frases, alusivas ao mote: Eu Posso,
Nós podemos” – turma PTAS17;
- Projeção de material audiovisual
no plasma do átrio da escola secundária, adaptado a partir dos
materiais distribuídos pela LPCC.
Centro de Investigação em Ciências da Saúde (CICS - “Como eu
vejo o cancro?” :
- Produção de trabalhos de índole
artística, pelo 11º CSEAV
•Sessões temáticas para pais e EE/
UCC + PES – a decorrer na biblioteca
Eugénio de Andrade: Socorro! tenho
um adolescente em casa

Mimos a Torto e a Direito
O projeto «Mimos a Torto e a Direito»
apresenta-se como uma estratégia de
prevenção e deteção de maus tratos infantis, em contexto escolar. Os abusos
ou maus-tratos contra crianças existem
e podem ser físicos, psicológicos, sexuais ou na forma negligência.
No âmbito deste projeto, as seis turmas do 7ºano tiveram oportunidade de
participar numa sessão de 90 minutos,
com a senhora Enfermeira Filomena
Correia, que decorreu na sala de APA.
Este projeto é promovido pela Unidade
de Cuidados à Comunidade, do Centro
de Saúde do Fundão e pretende prevenir e detetar situações de maus tratos
infantil; encaminhar/referenciar casos
detetados e sensibilizar a comunidade
educativa para a temática.
A sessão teve uma parte formativa,
com a exibição de diapositivos sobre os
direitos e deveres das crianças, e outra
mais participativa. Nesta componente,
propôs-se uma dinâmica de grupo, em
que se utilizaram cartões com questões, que eram respondidas, primeiro
no grupo e depois para a turma. No fi-

nal da dinâmica fez-se a sistematização
das ideias e reforçou-se a necessidade
de que as situações de abuso ou negligência não devem ser silenciadas e têm
que ser referenciadas, o mais cedo possível.

sessão avaliativa já decorreu nas duas
turmas e as sessões de intervenção,
prolongam-se até ao final do ano letivo, com uma média de uma sessão por
mês.

No âmbito deste projeto foi realizada
uma ação de sensibilização para docentes e outra sessão para encarregados
Projeto + Contigo
de educação, com o objetivo de forneO projeto + Contigo é um projeto no cer elementos, aos professores das turmas e os pais, que permitam apoiar e
compreender o trabalho que está a ser
desenvolvido. Estas ações foram dinamizadas pela equipa coordenadora do
projeto, com uma comunicação pela
Professora Helena Quaresma, Professora da Escola Superior de Enfermagem
de Coimbra.

âmbito da promoção da saúde mental
e bem-estar e da prevenção de comportamentos, do domínio da esfera suicidária, sem nunca falar, no entanto, em
suicídio. Pretende promover habilidades sociais; promover o autoconceito;
a capacidade de resolução de problemas; a assertividade na comunicação;
melhorar a expressão e gestão de emoções; detetar precocemente situações
distúrbio mental; fortalecer redes de
apoio nos serviços de saúde.

Ações sobre sexualidade,
bullying, violência, consumos e peso excessivo e
obesidade

Estão a decorrer as ações sobre sexualidade, bullying, violência, consumos
e peso excessivo e obesidade. Estas
ações são dinamizadas pelas enfermeiras estagiárias da Escola Superior de
Enfermagem Dr. Lopes Dias de Castelo
Branco, do IPCB, sob a supervisão da
Professora Ana Vaz, docente naquela
instituição, no âmbito de um protocolo existente entre a Escola Superior de
Neste ano letivo, o projeto está a ser Enfermagem Dr. Lopes Dias de Castelo
Branco e o Agrupamento de Escolas do
Fundão.
Nas turmas do 5º Ano, 6º Ano e 7º ano
foram marcadas uma ou duas sessões
por turma, de entre os temas Sexualidade, Bullying e Peso excessivo e Obesidade.
Nas turmas do 8º ano, do 10º ano e
turmas dos Cursos Profissionais foram
marcadas, até três sessões por turma,
sendo os temas propostos: Sexualidade, Violência e Consumos.
desenvolvido em turmas do 8º ano. A
turma 8ºE, que no ano letivo anterior
funcionou como “turma de controlo”
é este ano a “turma experimental”. A
turma 8ºC que no ano letivo anterior
não participou no projeto é a “turma
de controlo”.
O período de intervenção na turma do
8ºE (turma experimental) é composto
por sete sessões: 2 de avaliação e 5 de
intervenção. Na turma de controlo, apenas existem as duas sessões avaliativas
(uma inicial e outra final). A primeira

As ações estão a ser desenvolvidas durante os meses de março e abril, em
sessões de 90 minutos, na sala 21, com
a presença dos professores que lecionam nesse horário, ocupando os tempos, desde as 8h20, até às 18h00.
Estas iniciativas têm vindo a concretizar-se, anualmente e o feedback que
nos tem chegado, através dos DT, é
que as aprendizagens conseguidas,
pelos alunos, são muito significativas,
deixando sementes que se farão sentir
para o resto da vida.

Anúncio

Não sou babysitter, sou “eldersitter”
Aluna do 12º ano, do Curso Profissional Técnico de Auxiliar de Saúde, oferece-se
temporariamente, sem custos e ao fim de semana, no âmbito do seu projeto de final de
curso, e no uso das competências técnicas adquiridas ao longo do mesmo, para
colaborar com famílias que tenham idosos a seu cargo, ou idosos que necessitem de
apoio domiciliário, no Fundão ou arredores próximos.
Para mais informações contactar catarina30013@esfundao.pt
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Jardim de Infância de Pêro Viseu
“- MARIA, TANTAS NÓDOAS?!
EM DEZ MINUTOS, CONSEGUISTE
PÔR CINCO NÓDOAS SÓ NA CAMISOLA.
AINDA VAIS FICAR CONHECIDA COMO
A MARIA DAS NÓDOAS.”
In DIAS FELIZES de uma NÓDOA TEIMOSA, Isabel Zambujal

Com o livro DIAS FELIZES de uma NÓDOA TEIMOSA, de Isabel Zambujal, fizemos algumas descobertas, algumas,
sim!, sobre a forma de dar início ao nosso projeto Eco Kit Tira Nódoas – ciência
na escola – Fundação Ilídio Pinho.
Descobrimos que não há nada mais
maçador do que encontrar nódoas na
nossa roupa.
Descobrimos que as nódoas são muito
atrevidas e vaidosas e gostam de ficar
sempre bem à vista de todos, e nas alturas menos favoráveis ou menos úteis.
Descobrimos que quando a roupa é
nova a situação ainda piora. Ufff!

bre as peças que vestimos.

O Projecto Escolas do Queijo é um projecto pedagógico e territorial sobre um
dos patrimónios gastronómicos mais emblemáticos do Concelho do Fundão – o
Queijo Amarelo da Beira Baixa.
Inicialmente este era um projecto despretensioso que se traduziria na inclusão
dos alunos do 3º Ciclo do AEF, utilizando a multidisciplinaridade das temáticas
que a confecção de um queijo abrange. No entanto, e após apresentação do projecto ao conselho executivo do Agrupamento, este projecto cresceu, e com ele
cresceu a dimensão a que nos propusemos.

Outras Instituições foram abrangidas e o projecto foi alargado desde o Pré-EsDescobrimos que as roupas trazem eti- colar até ao 10ºano, contabilizando um total de mais de 200 crianças e jovens
quetas e que não são todas iguais. Têm participantes e mais de 200 queijos confeccionados.
símbolos diferentes uns dos outros, Entre Novembro e Fevereiro foram realizadas várias sessões de feitura de queijo,
que nos dão pistas de como as tratar. sendo os alunos os actores principais desta película que terá a sua inauguração
Percebemos então que para manter a na Feira do Queijo – onde todos os queijos confeccionados serão apresentados e
nossa roupa em bom estado devemos as Entidades estarão representadas.
respeitar as instruções das etiquetas,
pois elas são a nossa principal ajuda, Para o Município, a criação de projectos com a Comunidade Escolar torna-se
para o tratamento e lavagem das peças crucial quando os mesmos envolvem a valorização e a preservação de costumes
e tradições, que se pretendem ver partilhados com as gerações mais jovens.
de vestuário que usamos.
Permitir à comunidade escolar a oportunidade de criar algo, transmitindo-lhes
Assim, não devemos cortar as etiquetas saberes seculares, é uma mais-valia a nível da valorização pessoal do aluno e do
(apesar de às vezes nos incomodarem seu envolvimento com o património endógeno da região.
um bocadinho) para podermos cuidar
melhor da roupa e sabermos se pode ir:

- à lavagem; - ao branqueamento; - à
Descobrimos que às vezes as nódoas
secagem; - a passar a ferro ou se tem
teimosas têm a sorte de ter de ir pasde ser tratada com - limpeza a seco.
sear connosco, porque vão na mesma
na nossa roupa.
Devemos seguir as recomendações presentes nas etiquetas para sabermos
E achamos que descobrimos que as vaiqual o tipo de tecido, daquela peça de
dosas são teimosas por isso mesmo.
roupa, e quais os produtos que podeAté podem aproveitar a passear e brinmos usar para o tratamento das nócar connosco.
doas, sem prejudicar a roupa nem o
Assim, para podermos tratar e cuidar meio ambiente.
da roupa, com nódoas, tivemos de perJá estamos a começar a arranjar forma
guntar em nossas casas qual a melhor
de pôr nódoas em diferentes tipos de
forma, e como é que costumam fazer,
tecido – algodão, lã e fibra sintética – e
para resolver estas situações, através
de as tirar com o que aprendemos em
de um breve inquérito às famílias.
casa.
Depois de analisarmos as respostas coEsperem só um bocadinho pelo Eco Kit
meçámos a pesquisar, no computador
Tira Nódoas, se fazem favor.
os produtos de lavagem e limpeza de
roupa. Logo, reconhecemos que tam- Os meninos e colaboradores do jardim
bém tínhamos de pesquisar, na nossa de infância de Pêro Viseu agradecem.
roupa, se havia alguma informação so-
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ESCOLAS DO QUEIJO

O efeito negativo das redes sociais
Hoje em dia, as redes sociais funcionam como um meio de comunicação e
interação, aproximando os quatro cantos do mundo através da Internet. No
entanto, acarretam consequências negativas como o isolamento ou a timidez
entre os que mais as usam, os jovens.
Acredito que este meio de comunicação, ao dar-nos a falsa sensação de
interação social, faz com que qualquer
um que ainda se esteja a adaptar às relações sociais que o rodeiam possa ver
as suas necessidades suprimidas, através de relações e amizades que apenas
existem no mundo dos circuitos elétricos e dos satélites de comunicação,
levando a que deixe de procurar interação na vida real e a que se torne só e
isolado no mundo que o rodeia. Vejamos, por exemplo, o caso do Facebook,
que permite acrescentar diferentes utilizadores como amigos, dando-nos a
falsa ideia de que estas relações podem
ser transpostas para o mundo real, eliminando as nossas necessidades comunicativas sem realmente as concretizar.
Além disso, ao pôr-nos em frente a um

PROJETO “SER SOLIDÁRIO”

aparelho eletrónico, em vez de uma
pessoa, estas formas de comunicar
também contribuem para diminuir as
capacidades necessárias para um contacto interpessoal normal, por exemplo, contacto visual, expressões faciais
ou postura corporal, o que contribui
para a timidez, caracterizada pela falta
dessas mesmas aptidões. Tomemos o
caso da rede social Whatsapp, em que
o utilizador, ao receber uma mensagem
de texto de outra pessoa, não precisa
de responder imediatamente. Pelo contrário, pode pensar minuciosamente
nas palavras que escolherá para dar a
sua resposta, durante o tempo que quiser, não fazendo uso de um raciocínio
a frio, pronto a responder, que seria de
esperar numa verdadeira conversa.
Deste modo, a utilização das redes
sociais, devido à distância que coloca
entre as pessoas, pode e “tem vindo a
acentuar a timidez, o isolamento e a
solidão”, sobretudo naqueles que começaram há pouco tempo a explorar o
mundo que os rodeia.
João Ramos, 11.º CT1

Comemoração de acontecimentos históricos
A memória e a comemoração de acontecimentos históricos, que marcaram o
percurso de um país, são fatores que
podem ter importância no aprofundamento da identidade nacional.
Efetivamente,
considero importante relembrar episódios históricos que
contribuíram para a nossa história e
formação como povo, assim como a
memória das imagens simbólicas e do
espirito libertador, de mudança, de
coragem e de luta inerente, não esquecendo como é necessária a análise destes acontecimentos, na perspetiva de
aprendermos com os erros do passado
e evitar que estes ocorram no futuro.
Um exemplo do valor da comemoração de episódios históricos é o dia 25
de abril, o fim da ditadura e início da
democracia; o fim de um Portugal censurado, sem liberdade e sem voz. Um
momento anualmente relembrado, não
só pela mudança de regime, mas também pelo espírito revolucionário e de
união de um povo que aspirava pela
mudança.

que vejo que a memória destes acontecimentos, que contribuem para aprofundar a identidade nacional, já perderam a sua essência, o cariz de união e
orgulho nacional. Na minha perspetiva,
a comemoração destes momentos, pelo
menos na juventude portuguesa, não
estimula o espírito de ambição e ação,
nem sequer de pátria ou orgulho pelos
feitos alcançados pelo país. A importância desses momentos para a história
nacional, para a consagração da nossa
identidade são menosprezados ou esquecidos. Por exemplo, jovens, futuro
do país, não sabem o motivo do feriado do dia 1 de dezembro, ou mesmo o
contexto em que este ocorreu. Isto só
demonstra o desinteresse pela pátria e
pelo país.

O Projeto Ser Solidário continua a marcar presença nas iniciativas solidárias
de interesse social e comunitário, que
o Agrupamento de Escolas do Fundão
desenvolve com os alunos, tendo como
destinatários, os alunos e suas famílias, em situação de maior vulnerabilidade. Das atividades já realizadas este
ano letivo, destaca-se a campanha de
recolha de contributos da comunidade
escolar, como roupas, material escolar,
alimentos, artigos de higiene e outros,
cujo produto tem sido oferecido aos
alunos carenciados ao longo do ano letivo, e em particular na época do Natal,
com a oferta de cabazes de Natal.

desenvolvimento e
colaborou na comemoração do “Dia da
Dignidade”.

No dia do Agrupamento terá lugar o
IX Mercado da Bagageira, atividade em
que toda a comunidade pode participar vendendo objetos em bom estado
(livros, material escolar, CD´S, roupas,
calçado, acessórios, objetos de decoração, etc.), trazendo-os no seu próprio
carro, bicicleta, scooter ou mochila para
o espaço junto à escola Secundária. As
famílias do concelho, têm oportunidade de adquirir, a baixo preço, artigos
que ganham nova vida, evitando simulO projeto Ser Solidário tem dado con- taneamente o desperdício e a formação
tinuidade às ações de solidariedade a de resíduos, protegendo a natureza.
favor da comunidade local, como a enOs apoios a este projeto provêm tamtrega de produtos à Loja Social do Funbém de outros atividades, como a Ceia
dão, a divulgação de produtos da APde Natal Solidária e projetos que têm
PACDM do Fundão e a colaboração na
divulgado as ações, como o Jornal Escampanha do Barrete Prateado a favor
colar Olho Vivo, o programa na RCB
da Associação Salvador.
Dias de Escola e ainda de entidades
Destaca-se também a participação nas externas locais como a Associação Enações solidárias de âmbito nacional trelaços.
como as campanhas a favor da AMI,
O projeto Ser Solidário depende de uma
da Liga Portuguesa Contra e do Banco
equipa de alunos voluntários de vários
Alimentar da Cruz Vermelha.
ciclos de escolaridade, movidos pelos
Através do Projeto Ser Solidário o agru- valores da interajuda e da solidariedapamento empenhou-se também no de- de, postos ao serviço da comunidade,
senvolvimento de atividades no âmbito revertendo para a sua valorização huda ação “ A Maior Lição do Mundo”, mana.
proposta pelo Comité Português para
Coordenação: Ana Brioso Infante
a Unicef, no âmbito dos objetivos do

Jovens de EMRC rumo a Taizé
A Comunidade Ecuménica de Taizé
(França) é um ponto de referência para
milhões de jovens em todo o mundo.
Ela evoca a procura de valores autênticos, da unidade, do diálogo e da reconciliação, tanto entre as igrejas cristãs
como na humanidade inteira.

palavra-chave a dignidade humana, o Ir
Roger e a sua comunidade apresentou
às nações unidas uma série de apelos
pela justiça e pelo respeito dos direitos
humanos.
Ainda na linha da distinção da Obra de
Taizé, em 1988 o Ir Roger recebeu o Prémio UNESCO da Educação para a Paz e,
no ano seguinte, foi-lhe atribuído o Prémio Internacional Karlspreis pelo seu
contributo para a edificação da Europa.
A sua mensagem é simples: «Acredito
na nova geração, nos jovens».

Fundada pelo Ir Roger, em 1940, propôs-se ser um sinal de esperança e
Assim, posso concluir que o objetivo transformação no meio de um contexto
das comemorações de acontecimentos dilacerando pela guerra e pelo sofrihistóricos é aprofundar a identidade mento.
nacional, mas que este pode estar a
perder o seu efeito ou a ser desvalori- A partir da sua vocação ecuménica,
zado.
em 1974 reuniu mais de 40 mil jovens, Entre os dias 27 de julho e 6 de agosLídia Rebelo, 12ºCT1 num concílio de jovens de diferentes to deste ano, um grupo de alunos que
frequentam a disciplina de EMRC do 9º
confissões cristãs.
Por outro lado, é com grande tristeza
ano e Ensino Secundário, irão viver a
O seu trabalho em prol do diálogo, da
experiência de Taizé, participando nos
O que é ser jovem?
paz e da unidade levou à atribuição de
diversos encontros organizados pela
vários prémios, entre os quais o Prémio
comunidade e partilhando com outros
Ser jovem é… ser o seguimento de um do que parece durar séculos, mas que Templeton. Num esforço continuado
jovens formas de concretizar a proposmundo que não conhecemos nem per- não queremos que acabe. É planear um pela construção de uma humanidade
ta de fraternidade de Taizé.
cebemos muito bem: os adultos… É futuro, onde tudo parece perfeito. Os fraterna e reconciliada, tendo como
sentir-se feliz e triste ao mesmo tem- jovens, como eu, são extrovertidos e
po, zangados com várias situações que alguns nem pensam duas vezes para
nem nós compreendemos. É fazer ami- fazer algo que muito querem.
gos, inimigos, conhecidos… e nunca os
Ser jovem é difícil e fácil, é normal, toda
esquecer. Viver situações inesperadas
a gente passa dificuldades na vida, mas
e conseguir ultrapassá-las, sofrer dea melhor parte de ser jovem é que nos
silusões amorosas e perder amigos e
sentimos livres e nunca desistimos dos
colegas.
nossos sonhos. Achamos que somos
Ser jovem é uma altura da vida inexpli- adultos, mas ainda somos inexperiencável em que nos divertimos e aprovei- tes.
tamos a vida, em que temos muitos e
Temos muita vida pela frente…
muitos sonhos que, achamos nunca se
Lara Nunes 6ºA
realizarão, mas ao mesmo tempo somos capazes de tudo. Viver nm mun-
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8 de março - Dia da Mulher
8 de março de 2018

O Dia Internacional da Mulher
é um dia de comemoração e de
luta. Comemoramos as lutas levadas a cabo por inúmeras mulheres ao longo dos séculos na
conquista dos direitos mais
básicos. Mas lembramos que o
objetivo primordial não foi
ainda alcançado: a igualdade
plena em todos os setores da
vida pública e privada.
Por isso, as nossas lutas continuam. São lutas diárias, em
todos os lugares, feitas por
homens e mulheres que acreditam numa vida vivida em plena
cidadania.
Teresa Correia
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA VIDA DOS JOVENS DA ATUALIDADE

Qual a importância da família na vida Hoje vou falar sobre a importância da
dos jovens?
família na vida dos jovens !! Eu penso
que sem os pais os filhos não teriam
Eu penso que se deve falar deste tema,
vida nem uma vida tão facilitada:
porque a família não é algo que se encontra ao virar da esquina. A família é 1ªrazão -os pais acompanham-nos nas
muito importante, na vida de qualquer fases difíceis, por exemplo quando tepessoa e sobretudo dos mais novos.
mos dúvidas ou estamos doentes;
Hoje em dia, os adolescentes e as
crianças só sabem estar agarradas ao
telemóvel, às tabletes e, muitas vezes,
esquecem-se que há gente que gosta
deles.
Há um fenómeno que se passa nalgumas escolas que é chamado de BULLING. Nestes casos, os jovens devem falar com a família: a mãe, o pai...ou com
alguém com quem se sintam à vontade.

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
2ªrazão -os pais dão-nos comida e eduonde “residem” os prisioneiros, que
cação, tal como a escola;
cometem homicídios, assaltos, fraudes,
3ªrazão -os pais, certos pais, sabem di- entre outros crimes. O mundo, esse,
zer não, e fazem muito bem.
está cheio de prisões… Prisões imposPor exemplo, crianças mimadas que fa- tas pela sociedade em que vivemos. Prizem birras porque querem e querem e sões provocadas pelo o que os outros
querem tudo e mais alguma coisa. Há pensam. Prisões, ainda que não reais
certos pais que cedem só para não pas- e palpáveis, mas prisões sentidas. Prisarem vergonha nas lojas, hiper e su- sões que nos privam de viver livremente, por medo ou por simples receio…
per mercados.

A família não serve só para dar bens
materiais, a família são as pessoas que
nos ajudam quando temos dúvidas ou
dificuldades, a família são os que nos
amam, a família são os que nos querem
bem.

Na minha opinião, os pais deviam dar Somos prisioneiros num mundo onde
aos filhos mais «Vitamina N»- que é a pensamos ser livres. Prisioneiros numa
vitamina «NÃO». Em vez disso cedem! sociedade imposta de “regras”, ainda
que não escritas, mas “regras” superDesde pequenos, os adultos devem ficiais, mas com importância. Somos
mostrar aos filhos que quando é não, prisioneiros numa sociedade onde o asé não!
peto físico conta mais que o caráter de
Os jovens devem passar mais tempo
uma pessoa. Onde temos que estar ligaDevemos estimar os pais que temos!
com a família.
Leonor Gomes 6ºB ESTIMEM OS VOSSOS PAIS!!!
Lara Damião 6ºB

Visita de estudo Ávila- Segóvia – Madrid

Nos dias 10,11 e 12 de fevereiro, durante a interrupção letiva de Carnaval realizou-se uma visita de estudo a Espanha a Ávila, Segóvia e Madrid, com os alunos
dos 10º, 11º e 12º anos de Espanhol e de Artes.
Foram visitados os lugares emblemáticos de cada cidade, desde o Mosteiro de
Santa Teresa de Ávila às muralhas da cidade, debaixo de um bonito cenário de
neve, que embelezou ainda mais a paisagem. Em Segóvia, foram privilegiadas a
visita ao Alcázar e a vista do aqueduto que dá fama à cidade.
Em Madrid o Tour do Santiago Bernabéu foi um ponto muito forte da estadia,
bem como a visita ao Museo Reina Sofía onde, para além da beleza de toda a arte
ali presente, o Guernica foi amplamente admirado pelos alunos, bem como a
fantástica exposição dedicada a Fernando Pessoa.
A visita privilegiou a arte, a arquitectura e cultura espanhola deixando a todos
um sabor a pouco e muitos desejos de repetir!
O grupo de espanhol.
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dos às novas tecnologias. Onde a roupa
que nós vestimos diz quilo que nós somos. Ou onde aquilo que nós dizemos
é olhado de lado por não corresponder
à maioria das opiniões…
Uma prisão não se restringe a três paredes e uma cela. Uma prisão pode não
ser física! Todos nós, de uma forma ou
de outra, contribuímos para a prisão em
que se tornou a nossa vida. Essa prisão
que é imposta pela sociedade, essa prisão de pensamentos e obrigações que
temos que ter perante ela, essa prisão
que nos priva de pensar, fazer, ou até
mesmo ser, algo diferente, essa prisão
que nos priva de sair de casa despenteados por que os outros vão reparar…
A sociedade construiu a sua própria
prisão. Uma prisão onde todos nós habitamos, e uma prisão cada vez mais
cheia de sombras por privações aos
nossos pensamentos e às nossas vontades…
Mariana Antão Gonçalves
Nº23 10ºLHCSE

Secção Desportiva
AEF nos Campeonatos Nacionais de “Corta Mato” e
“Mega Sprinter”
As comitivas do nosso agrupamento, nos diversos escalões
alcançaram uma EXCELENTE participação nas Finais Distritais em ambas as atividades dinamizadas pelo Desporto
Escolar.
De realçar os resultados coletivos obtidos por equipas no
CORTA MATO “Final distrital”: Campeões Distritais por
equipas nos escalões de Iniciados masculinos e femininos,
com destaque a nível individual para Tiago Sucena, Campeão distrital (8ºA) e Inês Vicente, Vice-Campeã distrital
(8ºF) que arrecadaram o 1º e 2º respetivamente; Vice-Campeões por equipas nos escalões de Infantis B masculinos
e femininos; e um honroso 3º classificado por equipas em
Juvenis masculinos e femininos (em 12 escolas do distrito
presentes) com destaque individual para Maria Rito (10ºLh)
e Margarida Rito (10ºct3). No escalão de Juniores, Alexandre Venâncio (TSJ16) revalidou o título de Campeão distrital no seu escalão. Nas provas adaptadas, Diogo Moreira é
o Vice-Campeão Distrital (11ct1) e Rodrigo Magalhães o 3º
classificado (11ct1).
Assim, com estes resultados, o nosso Agrupamento participou no CORTA MATO NACIONAL (dias 23 e 24 de Fevereiro em Albufeira -Algarve), em representação do Distrito de
Castelo Branco com uma comitiva de 12 alunos.

No Mega Sprinter “Final distrital” que decorreu na Covilhã
(1 de Março), a comitiva do nosso agrupamento alcançou
diversos pódios com destaque individual para Bruno Roque
(5ºB), Campeão Distrital no Mega salto e Mega Sprint, Tiago
Sucena (8ºA), Campeão Distrital no Mega Kilometro; Bernardo Afonso (7ºE) e Adriana Albino (11ºLh), Vice-Campeões
Distritais no Mega Sprint; Laura Flores (10ct1) Vice-Campeã
Distrital no Mega Salto; e por fim os 3º classificados (muito
perto do apuramento para os Campeonatos Nacionais….)
Frederico Mendes (10ct1), Inês Vicente (8ºF) no Mega Kilometro e, Afonso Fernandes (9ºA) no Mega Lançamento.

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.

Assim, com estes resultados, o nosso Agrupamento participará no MEGASPRINTER NACIONAL (dias 23 e 24 de Março
em Lisboa), em representação do Distrito de Castelo Branco
com uma comitiva de 4 alunos.

PARABÉNS!

FICHA TÉCNICA

Saudações Desportivas
Até à próxima edição.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

23.marÇo
2018

Pavilhão desp. e Campos de
jogos

9:30 - 13:00 Torneio de Badmington

Pavilhão desportivo

9,50 - 10,20 Vem dançar connosco

Anfiteatro ao ar livre

10:00-12:30 Karaoke

Átrio do Bar de Alunos da Esc.
Secundária.

11,00-13,00 Gamification

Anfiteatro

Exposição - Viagem ao Mundo das Religiões

Átrios de entrada das escolas J.
Franco e Secundária

Exposição - Rosa dos Ventos

Átrio da escola secundária

Exposição de Móbiles

Átrio da escola J. Franco

Exposição de Embalagens

Átrio da escola J. Franco

Exposição

π

Feira do Livro Usado
Leituras partilhadas

Átrio da escola J. Franco
Bibliotecas
Professores de
português/Bibliotecas
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9:30 - 13:00 Torneio de Gira-Vólei

pro
gra
ma

Filme

Durante a manhã

Bibliotecas
Sensações auditivas, olfativas, visuais, táteis e
Sala 15
gustativas
Estacionamento exterior da
Mercado da Bagageira
escola.
Taekwondo

Campo 2

Zumba Kids

Campo 2

Entrada do refeitório
Venda de crepes
Venda de produtos feitos pelos alunos
Venda de comida feita pelos alunos e torneio Tenda
de aviões de papel
1º Ciclo - Jogos Tradicionais

Tenda - Rosa dos Ventos
Tenda - Rosa dos Ventos

Pré-escolar - Pinturas Faciais

Tenda

PES - Escola com saúde

Tenda

PES - Saúde na Escola

Tenda

Projeto Empretic
Empre e Tic
Divulgação dos projetos da 15.ª Edição do
Prémio Ciência na Escola, da Fundação Ilídio
Pinho (período da manhã)
Eco-escolas
Jogos tradicionais
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Hora

Tenda
Tenda
Tenda
Tenda
Tenda - Campo 1
Tenda - Campo 1

Inspira o teu Professor

Tenda

Amealhar para viajar

Tenda

Departamento de Matemática e Tecnologia

Tenda

Insuflável

Tenda - Campo 1

Medalha de Ouro da Cidade do Fundão

Mostra de
atividades
de toda a
comunidade
escolar, ao
longo do dia
no complexo
escolar

