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No recomeço de mais um ano letivo

“Recomeça... se puderes, sem angústia e sem pressa e os
passos que deres, nesse caminho duro do futuro, dá-os
em liberdade, enquanto não alcances não descanses, de
nenhum fruto queiras só metade.”
Miguel Torga.

Neste recomeço, com a primeira edição
do Olho Vivo de 2017/2018, a equipa
da Comissão Administrativa Provisória saúda toda a comunidade escolar
e deseja um excelente ano de trabalho. A CAP que irá este ano assegurar
a gestão do Agrupamento é constituída por Ana Maria Raposo, presidente,
Armando Fino Gomes, vice-presidente,
e os vogais Olga Morais, Helena Duarte
e Nuno Garcia. A equipa é assessorada
por Alda Fidalgo, o coordenador da escola João Franco, António Martinho e a
responsável pela escola de St. ª Teresinha, Dília Costa Pereira.
Os documentos estruturantes do agrupamento não irão sofrer alterações até
à nomeação de nova equipa diretiva,
mantendo-se assim em vigor o Projeto
Educativo e o Regulamento Interno anteriores.
O Plano Anual de Atividades para este
ano letivo irá brevemente ser submetido à aprovação do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral e terá, como é
habitual, inúmeras atividades que comprovam a dinâmica desta comunidade
educativa e a qualidade do trabalho desenvolvido no Agrupamento.

escolas do concelho, será este ano alar- riz cívico e estimularem a criatividade
gado ao 5º ano e está já a funcionar na e o espírito empreendedor, contribuindo assim para a sua formação integral,
escola João Franco.
como cidadãos responsáveis e interCom o objetivo de promover a igualdaventivos.
de de oportunidades e melhorar a integração de alunos com necessidades Dois meses decorridos após o início das
educativas especiais, o Agrupamento atividades letivas, podemos dizer que
tem uma oferta curricular especial- o arranque do ano letivo decorreu com
mente desenhada para alunos com cur- normalidade. Persistem alguns consrículo específico individual. Esta oferta trangimentos que se prendem com o
inclui disciplinas funcionais, oficinas, número reduzido de assistentes operaonde é desenvolvido trabalho prático, cionais ao serviço e a colocação tardia
e diversas atividades de promoção da de docentes, em dois casos residuais
capacitação, incluindo também um pla- (informática e AEC de inglês), que espeTendo em vista o sucesso dos alunos e no individual de transição para a vida ramos poder superar muito em breve.
a melhoria dos resultados, foram pla- ativa, onde se faz uma aproximação ao Este ano letivo o trabalho da equipa
neadas várias medidas de promoção do mundo do trabalho.
de autoavaliação do AEF irá focar-se
sucesso: plano de ação estratégica para
A oferta de atividades extracurricula- no plano de melhoria. A CAP estará
a promoção do sucesso com medidas
res para alunos de todos os níveis de sempre disponível para ouvir todos os
implementadas nos 1º, 2º e 3º ciclos;
ensino é diversificada e concretiza-se membros da comunidade educativa.
apoio ao estudo no 2º ciclo; tutorias;
nos vários projetos e clubes em funcio- Apelamos à colaboração de todos, com
apoio pedagógico individualizado ou
namento no Agrupamento, uma marca sugestões construtivas, para que posem pequenos grupos (APA); apoio a
da dedicação e profissionalismo dos samos continuar a aprofundar procesexame nas disciplinas com exames nadocentes que as dinamizam. Além de sos de melhoria contínua. Acreditamos
cionais e apoio na recuperação de móconstituírem excelentes atividades de que com persistência é possível fazer
dulos em atraso, para alunos dos curocupação de tempos livres, os projetos sempre melhor, tal como como nos diz
sos profissionais.
e cubes proporcionam aos nossos alu- Miguel Torga no poema Sísifo.
O projeto de iniciação à programação, nos oportunidades para explorarem e
promovido pela CMF e desenvolvido desenvolverem áreas de interesse, parAna Maria Raposo
com sucesso no 1º ciclo em todas as ticiparem em diversas iniciativas de caO plano anual de atividades é organizado em diferentes áreas, tendo por base
a matriz do projeto educativo: resultados escolares; resultados sociais e reconhecimento da comunidade; planeamento, articulação e práticas de ensino;
monitorização e avaliação das aprendizagens; liderança e gestão; autoavaliação e melhoria. O PAA para este ano
letivo estará brevemente disponível na
página eletrónica da escola www.esfundao. A sua avaliação será realizada pela
equipa de autoavaliação, em dois momentos, a meio e no final do ano letivo.

Contrariar os efeitos do meio. Uma batalha para todos.

Na apresentação da edição 2017 do
Atlas da Educação foi destacado, pela
comunicação social, o efeito da escolaridade das mães no sucesso escolar
dos filhos, mais do que as condições
das próprias escolas. Uma leitura mais
atenta do documento revela algum empolamento das conclusões jornalísticas
dos resultados vertidos na análise efetuada. Não querendo menosprezar o
papel dos pais, em particular das mães,
muitas vezes mais atentas ao acompanhamento do percurso escolar dos filhos (algo por demais evidente na sua
presença mais numerosa e assídua nas
reuniões realizadas pelos vários órgãos
das escolas e respetivas associações) e
maternalmente mais pacientes e disponíveis para os ajudar; o estudo mostra
que outros fatores são determinantes
para o sucesso escolar. Entre os vários agentes do sucesso destacam-se
igualmente as caraterísticas sociais.
Objetivamente, também os indicadores
relacionados com a origem social dos
alunos e dos meios em que se inserem
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mostraram ser determinantes para ex- Pessoalmente, fruto da experiência, há
plicar a variabilidade registada nos re- muito deixei de acreditar em fórmulas mágicas baseadas num ingrediente
sultados dos exames.
único milagroso. Sou consciente, como
Este é um dado particularmente immuitos de vós, que quando uma refeiportante para concelhos como o do
ção está boa o mérito não é só do coziFundão. Com um território vasto, tamnheiro ou deste ou daquele ingrediente.
bém ele marcado por uma vincada deNa verdade, é fruto de uma combinasigualdade entre a sede do concelho e
ção de fatores. Inclusive do paladar do
as freguesias situadas nas extremas do
próprio cliente. Na escola é o mesmo.
território, nomeadamente no tocante
O sucesso, do ano letivo que recenteà existência de estratos populacionais
mente começou será o resultado do alimais envelhecidos, com escolarização
nhamento de fatores diversos, entre os
muito reduzida nas margens e estratos
quais se destaca o empenho de toda a
superiores minoritários, mas compacomunidade escolar e das entidades e
rativamente muito mais escolarizados
instituições locais para ultrapassar as
concentrados no leito da sede de conbarreira e desafios que, obviamente,
celho; o município do Fundão seria um
surgirão. Alguns deles brotarão inevitaforte candidato a apresentar resultados
velmente da intervenção infraestrutumenos positivos no panorama nacioral prevista para o nosso Agrupamento.
nal. Contudo tal não acontece. A análise dos mapas apresentados indica que Apontando o estudo citado que as caa média dos resultados dos exames do racterísticas das escolas apresentarem
9º ano e do secundário são superiores um impacto inferior nos resultados
ao que seria expetável se essas mesmas escolares face à caraterização social,
médias fossem determinadas apenas sinto que a existência de condições
pelas características socioeconómicas para os alunos desenvolverem em sedo concelho e da sua população esco- gurança e com qualidade as atividades
lar. Uma constatação que levanta uma curriculares e extracurriculares são
interessante questão: Qual a razão para essenciais para a motivação e a aprendizagem. É por isso que a intervenção
este desvio positivo?

no agrupamento é urgente e essencial.
Uma batalha fatigante com um desfecho feliz, só possível a partir do esforço e empenho coletivo dos órgãos do
Agrupamento, do município do Fundão
e do próprio ministério da educação.
Obras essas que permitirão renovar
as instalações do complexo escolar,
dotando-o das condições necessárias
para prosseguir o esforço realizado
continuamente por todos os agentes
para manter o Agrupamento de Escolas do Fundão na senda do sucesso,
para que, com o suporte de todos (pais,
alunos, professores, funcionários e
entidades e agentes locais), continuemos a contrariar as premonições dos
modelos estatísticos. Certamente, este
não será o ingrediente mágico e único
para o sucesso, mas é sem dúvida um
contributo a juntar a todos os outros.
Dizia um autor que “O êxito começa no
exato momento em que o homem decide o que quer e começa a trabalhar
para consegui-lo”. Eu acrescento que a
escola é lugar o ideal para o fazer, pelo
que é responsabilidade de todos cuidar
dela: física e psicologicamente.
Paulo Duarte, Presidente do Conselho
Geral (cgeral@esfundao.pt)

Dia Global da Dignidade
No passado dia 18, celebrou-se o dia global da dignidade, no Agrupamento de Escolas do Fundão. Esta efeméride realiza-se em diferentes países do mundo e em
2016 as sessões contaram com a participação de cerca de 3000 alunos, em Portugal. O AEF foi pioneiro na organização deste evento em Portugal e a tradição
não se perdeu, por isso, esta Escola continua a organizar anualmente atividades
que têm como finalidade discutir este tema tão importante nos dias que correm.
A sessão solene, que foi especialmente dedicada à comunidade cigana e ocorreu
na biblioteca do Agrupamento, durante a manhã, contou com a presença do Secretário de Estado das Autarquias Locais, o Presidente da Câmara do Fundão, a
CooLabora e um mediador da comunidade cigana do Tortosendo. Houve ainda
tempo para ouvir textos escritos pelos alunos, textos de autores portugueses e
histórias de vida, para além do momento musical proporcionado por duas acordeonistas e da vista à exposição de fotografia “Revelação”. No final, os alunos
do 1º ciclo, em colaboração com o programa Escolhas, do Fundão, juntaram-se à
celebração deste dia tão importante para a consagração dos Direitos Humanos.
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PROJETO EMPRETIC
O PROJETO EMPRETIC é um projeto de
Empreendedorismo que envolve as TIC,
redes educativas e as artes tradicionais,
de cada uma das regiões das escolas
envolvidas.
As entidades promotoras do projeto
são a Junta de Castilla e León – Espanha, DGEsTE- Centro e a DGEstE- Norte,
parceiros no âmbito do POCTEP - Programa Operativo Cooperación Transfronteriza España – Portugal.
As escolas envolvidas são 16, sendo 8
portuguesas e 8 espanholas, que se emparelham duas a duas.
Em Portugal, a GDEstE-Norte selecionou 4 escolas e a GDEstE-Centro, outras 4 escolas.

Valles - Camarzana de Tera
•Escola Secundária Dr. António Granjo- Chaves/ IES Ramos del Manzano
- Vitigudino
•Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira - Moimenta da Beira/ IES de Astorga - Astorga
•Escola Secundária Alves MartinsViseu/ IES Ramón Olleros - Béjar
•Agrupamento de Escolas Afonso de
Albuquerque – Guarda/ IES Juana I
de Castilla- Tordesillas
•Agrupamento de Escolas do Fundão
– Fundão/ IES Los Sauces - Benavente
•Agrupamento de Escolas Nuno Álvares - Castelo Branco/ IES Aliste Alcañices

vente, com o projeto (Re) descobertas
da transumância, o Agrupamento de
Escolas do Fundão e o IES Los Sauces
Benavente (Zamora) pretendem criar
uma nova transumância de pessoas,
conhecimentos, ideias e produtos, que
permitam desenvolver e potenciar uma
identidade europeia, baseada nas artes
tradicionais, numa perspectiva de sustentabilidade.
É com este desafio que iremos colocar
alunos das duas escolas a observar,
pesquisar, pensar, planear, criar, agir,
usar as TIC, experimentar, refletir, concluir… e se possível criar algo novo!

O ponto de intercepção entre estas 16 A apresentação do Projeto Empretic às
escolas é a sua interioridade e a deser- escolas portuguesas decorreu em Viseu
tificação de pessoas destes territórios. no dia 26 de setembro.
O objetivo do PROJETO EMPRETIC é fomentar o espírito empreendedor nos
alunos e criar de uma rede de centros
educativos para intercâmbio de boas
práticas. O que se pretende, em última
análise, é lançar sementes que promovam o crescimento integrado do interior e a criação de emprego futuro.

O Ato Inaugural do projeto decorreu
em Moimenta da Beira, nos dias 26, 27
e 28 de outubro. A Presidente da CAP
do AEF, juntamente com a coordenadora do projeto empreendedorismo e o
professor de Espanhol, Ricardo Gaspar
participaram neste Encontro.

Numa das ações previstas no programa
Os pares de escolas envolvidas neste do encontro, foi delineado um projeto
global de intervenção a aplicar aos aluprojeto são:
nos, que foi denominado de (Re) desco•Agrupamento de Escolas Emídio bertas da transumância.
Garcia- Bragança/ IES Hermenegildo
A população alvo selecionada foram os
Martín- Cebreros
•Agrupamento de Escolas Camilo alunos com idades entre os 13-14 anos.
Castelo Branco - Vila Real/ IES Los Entre a Cova da Beira e Valles de Bena-
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14ª Edição Prémio Ciência na Escola
14ª Edição Prémio Ciência na Escola da qualidade de
“A Ciência e a Tecnologia ao Serviço vida da populade um Mundo Melhor”
ção.
O Agrupamento de Escolas do Fundão
esteve presente, nos dias 29 e 30 de junho de 2017, na Mostra Nacional Final
de Projetos da 14ª Edição do projeto
Ciência na Escola da Fundação Ilídio
Pinho, que se realizou no Convento de
S. Francisco, em Coimbra, com os projetos “Sabor a Flores”, “Tecnologia EMInvisível, mas eficiente!” ambos do 3º
Escalão e “Ládano para Proteger e Cuidar” do 5º Escalão. (Figura 1).
Na Mostra Nacional Final participaram
os 100 melhores projetos a concurso,
tendo o júri decidido, entre os participantes, os vencedores nacionais em
cada escalão.
O Agrupamento de Escolas do Fundão
recebeu dois prémios finais: uma menção honrosa relativa ao projeto “Sabor
a Flores” (Figura 2) e o primeiro lugar
com o projeto “Tecnologia EM- Invisível, mas eficiente!” (Figura 3).
Com o projeto “Sabor a Flores” foram
desenvolvidos, com recurso à ciência e
à tecnologia, processos de conservação
de flores comestíveis (espontâneas e
cultivadas na região) bem como novas
aplicações das mesmas, diversificando-se, assim, a oferta deste produto no
mercado.
Com o projeto “Tecnologia EM- Invisível, mas eficiente!” produziu-se um
meio de cultura líquido contendo microrganismos eficientes autóctones e
avaliou-se a sua eficácia como biofertilizante (agricultura) e biorremediador
(tratamento de águas eutrofizadas).
O projeto “Ládano para proteger e Cuidar”, embora não sendo vencedor de
um prémio final, permitiu valorizar
um recurso natural, não explorado.
Extraiu-se e aplicou-se o ládano- resina produzida pela planta Esteva- na
conservação/ tratamento de madeiras,
minimizando riscos para o Homem/
Ambiente, contribuindo para um Mundo Melhor.

A equipa participante no evento
representou exemplarmente o nosso
a Agrupamento, contribuindo para a
consolidação do reconhecimento externo do Agrupamento como uma referência na área do projeto Ciência na
Escola. Sem um trabalho colaborativo
não teria sido possível alcançar estes
resultados: o incentivo da DGEstE; o
apoio dado pela direção do AEF, que esteve presente em todos os momentos;
o empenho de todos os professores envolvidos nas 9 candidaturas submetidas e no desenvolvimento dos projetos
Ciência na Escola; a disponibilidade e
empenho de alunos e respetivas famílias; a disponibilidade dos professores
Anabela Santos, Natália Marques e Carlos Ramos, que colaboraram na organização e acompanhamento dos alunos
na mostra final de projetos; a colaboração nas atividades laboratoriais das
Assistentes Operacionais D. Albertina
Gertrudes e D. Ana Barata; a divulgação
realizada, sobretudo pela comunicação
social (RCB e Jornal do Fundão); a cooperação das entidades parceiras no desenvolvimento conjunto das atividades
previstas, disponibilizando recursos
humanos e materiais; o trabalho de outros elementos da comunidade escolar,
incluindo a professora Ana Botas, que
colaboraram, sempre que necessário,
garantindo a disponibilidade dos materiais necessários às diversas etapas
de cada projeto. A todos, muitos parabéns.

Figura 1 - Participação dos projetos na Mostra Final Nacional

Figura 3- Entrega de prémio- Menção honrosa, ao projeto “Sabor a Flores”

Salienta-se que já estão abertas as candidaturas à 15ª edição do Prémio Ciência na Escola que, este ano, tem como
tema Global “A Ciência na Escola ao
Serviço do desenvolvimento e da Humanização”.

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
Com os projetos Ciência na Escola im- projetos inovadores. Pode consultar o
plementaram-se iniciativas geradoras regulamento na página web da Fundade riqueza, de emprego e potenciado- ção Ilídio Pinho.
ras de uma melhoria direta e indireta
Boas ideias!

Figura 4- Entrega do prémio- 1º lugar a nível nacional- ao projeto “Tecnologia EM- Invisível, mas
eficiente”

ACADEMIA JÚNIOR DE CIÊNCIAS
Mais um ano letivo em que a Universidade da Beira Interior (UBI) vai dar continuidade à Academia Júnior de Ciências (AJC), iniciada no ano letivo 2014/2015.
A AJC destina-se aos melhores estudantes do 12.º ano de escolaridade, na área
das Ciências. Na AJC, pretende-se trabalhar Ciência com os estudantes e proporcionar-lhes o contacto com uma escola do ensino superior, bem como com
outros estudantes do 12.º ano de outras escolas da região. Esta atividade tem-se
revelado muito importante na definição do percurso académico/profissional dos
a esta iniciativa, estando, neste ano letivo, representado pelos alunos Sofia Esalunos participantes.
teves, Guilherme Lindeza, Henrique Silva e Lídia Faustino. A participação nesta
Nesta edição, com início a 13 de outubro de 2017 e término a 23 de março de
atividade é coordenada pela professora Maria José Pires.
2018 (final do 2.º período do calendário escolar do ensino secundário), as sessões de trabalho decorrerão durante as tardes de sexta feira, entre as 14h30 e as No passado dia 13, deu-se início aos trabalhos da Academia com uma sessão
18h00. Nestas sessões, além do trabalho laboratorial/experimental nas áreas de de abertura, seguida de uma conferência subordinada ao tema “A Equação de
Engenharia, Física, Matemática, Bioquímica, Eletrónica…, os alunos terão oportu- Drake e a Quantidade de Civilizações Extraterrestres Inteligentes na Galáxia”,
nidade de efetuar várias visitas de estudo e assistir a conferências subordinadas cujo orador foi o Professor Rui Agostinho, docente na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa.
a temáticas atuais relacionadas com as diferentes áreas científicas.
O Agrupamento de Escolas do Fundão, à semelhança dos anos anteriores, aderiu
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Maria José Pires

Parlamento dos Jovens 2018

Uma Manhã no Matadouro OVIGER
No dia 11 de outubro, durante as aulas de Transformação e Produção Agrícola, a
turma PAV15 foi visitar as instalações do matadouro OVIGER, em Alcains, com o
objetivo de observar todos os processos realizados desde o abate do animal até
ao embalamento do produto final (carne desmanchada e carcaças).
O matadouro Oviger foi fundado em 1979, tem atualmente cerca de 40 empregados e realiza o abate e preparação das carnes de vários tipos de animais como
caprinos, ovinos, suínos e bovinos.
A visita iniciou-se com o equipar da turma com os EPI´s (touca, batas e sapatos
descartáveis), uma medida de segurança e higiene exigida em todas as empresas/industrias que trabalham com alimentos.

Sempre acompanhados e guiados pela Engenheira Sara Alves e a Drª Paula EncarPara a presente edição o tema proposto para debate pela Assembleia da Repúnação, fomos encaminhados para as várias secções do matadouro, onde nos era
blica é a Igualdade de Género. Quer para o 2º e 3º ciclos, quer para o ensino
explicado o que se processava em cada uma delas.
secundário.
Ao longo da visita fomos observando as várias etapas: desde a condução para o
Então,
abate; insensibilização do animal antes do abate; sangria; depilação/esfola; evisVAMOS DEBATER A IGUALDADE DE GÉNERO?
ceração. Passados estes processos, a carne repousa em condições de refrigeração
e só depois é desmanchada em peças ou sofre processamentos mais elaborados.
O QUE É E PORQUE PRECISAMOS DELA?
A maioria destas fases são supervisionadas por um veterinário que após alguCONTINUA A SER NECESSÁRIA A LUTA PELA IGUALDADE DE GÉNERO?
mas análises, indica se as carcaças estão em condições de serem consumidas,
“A igualdade entre mulheres e homens é um objetivo social em si mesmo, essen- caso contrário, serão eliminadas e enviadas para incineração.
cial a uma vivência plena da cidadania, constituindo um pré -requisito para se Foi notória a preocupação com a higiene do estabelecimento e dos materiais utialcançar uma sociedade mais moderna, justa e equitativa.”
lizados nos vários processos, assim como o respeito pelo bem estar dos animais,
V PLANO NACIONAL PARA A IGUALDADE DE GÉNERO, CIDADANIA E NÃO -DIS- infligindo um sofrimento mínimo.
CRIMINAÇÃO 2014 -2017
Apesar dos cheiros, nem sempre agradáveis (salas de limpeza das vísceras dos
animais), com esta visita foi possível consolidar, de uma forma mais prática, toResolução do Conselho de Ministros n.º 103/2013
dos os conteúdos adquiridos nas disciplinas.
Atente-se nestas palavras:
Turma PAV15
Assumindo a designação da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
(CIG), igualdade de género diz respeito à “igualdade de direitos e liberdades para
a igualdade de oportunidades de participação, reconhecimento e valorização de
mulheres e de homens, em todos os domínios da sociedade, político, económico,
laboral, pessoal e familiar”. A igualdade de género é um tema actual e de extrema importância exactamente pelo facto de haver muito trabalho para fazer:
por exemplo, Portugal é o terceiro país mais desigual da União Europeia (UE),
apenas à frente da Eslováquia e da Roménia (…). Segundo o relatório do European Institute for Gender Equality, em 2010, Portugal apresentava um índice de
igualdade de género de 40,1 (em 100) quando a média dos 28 países da UE era
de 52,4. Dois anos mais tarde, Portugal descia 2,2 pontos, enquanto a UE subia
para 52,9.
(http://blog.cei.iscte-iul.pt/igualdade-de-genero-o-que-e-e-porque-precisamos-dela/ acedido em 20/10/2017; 09:00)

As Nossas Escolas na RCB
Sintoniza 92.5 FM: as nossas escolas na RCB
O Agrupamento de Escolas do Fundão continua na RCB!

Regressemos às questões iniciais:
VAMOS DEBATER A IGUALDADE DE GÉNERO?
O QUE É E PORQUE PRECISAMOS DELA?
CONTINUA A SER NECESSÁRIA A LUTA PELA IGUALDADE DE GÉNERO?
Para que possamos continuar a honrar as participações anteriores das nossas
escolas apela-se à participação da comunidade escolar nesta iniciativa.
Para mais informações sobre o programa Parlamento dos Jovens 2018 pode recorrer-se a http://www.jovens.parlamento.pt/ .
No agrupamento, qualquer esclarecimento sobre a constituição de listas e calendários das atividades do projeto pode ser pedido ao professor António Amaral
(antonioamaral@esfundao.pt).

Como podes participar? O que podes ouvir?
A rubrica “Biblioteca da Rádio” é emitida em todos os dias de semana, entre as 10.00h e as 11.00h (com repetição entre as 16 e as 17.00h); A rubrica
“Viagem pelas Letras”, que inclui sugestão de leitura, é às sextas-feiras
entre as 10 e as 11.00h (com repetição entre as 16 e as 17.00h). Estas duas
rubricas são da responsabilidade das professoras bibliotecárias Margarida
Ferreira e Célia Gil.
Entretanto, reiniciaram os programas Dias de Escola, emitidos todas as
sextas feiras, das 19 às 20.00h, na RCB. Neste programa, coordenado pela
professora Catarina Crocker, são os alunos que fazem a locução. Há entrevistas, música, poesia, debates, curiosidades e muito mais.
Participa!
Se estás interessado em experimentar, contacta as professoras responsáveis!
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Notícias do PES
Pânico, Ansiedade patológica, Síndome
de Burnout, Esquizofrenia, Bopolaridade, Depressão e Ansiedade patológica)
A Unidade de Cuidados na Comunidade que foram produzidos pelos alunos da
do Fundão em parceria com a Associa- turma PTAS15.
ção Entrelaços e a Associação de Desenvolvimento Pinus Verde, através do pro- A turma do Curso Profissional de Saújeto FormaRedes - CLDS 3G do Fundão, de do 1º ano (PTAS17) realizou e apree com o apoio das escolas do Concelho, sentou um filme que chamava a atenção
promoveu mais uma edição de Ciclo para o que é a Saúde Mental e de que
de Saúde Mental na cidade do Fundão, forma a podemos preservar.
nos dias 14 e 15 de outubro dirigido ao Contámos ainda com trabalhos de natupúblico em geral. Este ano o tema do reza artística produzidos pelos alunos
Encontro foi “O mundo adolescente” e da turma 11ºCAV, orientados pelo procomo tal a envolvência das escolas foi fessor José Luís Oliveira, no ãmbito da
muito importante.
disciplina que leciona.
Participação no
III Ciclo de Saúde Mental do Fundão

16 de outubro
Dia Mundial da Alimentação

Assim, no dia 16 de outubro, alunos das
escolas do Fundão puderam participar
na peça de teatro “Nem muito simples…
Nem demasiado complicado” apresentada no anfiteatro do Agrupamento de
Escolas do Fundão. Durante a manhã
assistiram as turmas do 8º ano e o CEF
OI, do AEF e durante a tarde, alunos do
AEGX.

O dia 16 de outubro marca o dia da fundação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura,
em 1945. A celebração do Dia Mundial
da Alimentação foi estabelecida em novembro de 1979 pelos países membros
na 20ª Conferência da Organização das A intervenção aconteceu na cantina do
Nações Unidas para a Alimentação e a agrupamento e quem almoçou por lá
Agricultura.
(entre 350 a 400 diários), pôde conhecer
Muitas vezes ouvimos a frase “nós so- os alimentos campeões em açúcar e os
mos o que comemos”, significando que alimentos campeões em sal. Em mesas
a alimentação merece, da nossa parte, expositoras foram colocados os alimenuma atenção redobrada. Hoje em dia, já tos com maior teor de sal e os alimentos
não basta ter acesso aos alimentos, é ne- mais doces, podendo comparar as processário «saber comer» e saber escolher porções destes condimentos, nos vários
os alimentos, de forma, e em quantida- alimentos (alunos da turma PTAS15).
des, adequadas às nossas necessidades Também através de um painel construídiárias, que vão variando ao longo da do pelos alunos da turma PTAS17, se
vida. Os estudos, nacionais e interna- chamou a atenção para o consumo excionais demonstram que a alimentação cessivo destes condomentos, que ficará
é um dos fatores que mais influencia a exposto na parede da cantina para resaúde e a qualidade de vida dos indiví- cordar o problema, ao longo do ano.

Também na disciplina de português,
nas turmas 12º LH (professora Leonor
Lopes), APS/TSJ16 (professora Eva Alves) e 8ºC (Regina Costa), os alunos produziram frases, textos e ilustrações dos
mesmos textos sobre Saúde Mental.

Tivemos assim uma visão multidisciplinar do tema Saude Mental e a forma
como os nossos alunos adolescentes a duos.
De 7 a 16 de Outubro decorreu ainda vêem.
Na nossa escola, anualmente, o PES tem
na Moagem uma Exposição intitulada
“O Mundo Adolescente”, onde foram No dia 10 de outubro comemora-se o promovido iniciativas que pretendem
apresentados trabalhos realizados por Dia Mundial da Saúde Mental (ssta data levar a população escolar a adotar hábiadolescentes das Escolas concelho do foi criada em 1992 pela Federação Mun- tos alimentares mais saudáveis.
dial de Saúde Mental (World Federation
Fundão.
for Mental Health) e pretende chamar a
O AEF esteve representado por traba- atenção pública para a questão da saúde
lhos de diversa natureza, que se esten- mental global, e identificá-la como uma
deram por uma boa área do hall de en- causa comum a todos os povos, ultratrada da Moagem. Foram apresentados passando barreiras nacionais, culturais,
pósteres sobre problemas mentais (De- políticos ou sócio-económicas. Pretenpendências químicas, Depências das no- de-se ainda combater o preconceito e o
vas tecnologias, Transtornos alimenta- estigma associado à saúde mental.
res, Transtornos obsessivo-compulsivos,

forma que no final foi possível concluir
No âmbito do dia Mundial da Alimen- que:
tação os alunos da turma PTAS15 pre- O leite tem os nutrientes água, oses
pararam ainda a atividade Urgente! En- (lactose), gorduras e proteínas (caseícontra os nutrientes para alunos mais na);
novos. Esta atividade surgiu no âmbito A clara de ovo tem os nutrientes água
do módulo 8 da disciplina de Higiene, e proteínas (albumina);
Segurança e Cuidados Gerais, em que O sumo tem água, oses e algum amios conteúdos estão relacionados com a do (descobrimos depois que era sumo
alimentação. Convidámos as duas tur- néctar multifrutos e como tal também
mas do 4ºano da escola João Franco continha banana);
(JF4A e JF 4B), para virem ao laboratório A batata frita tem água, amido e gorde Biologia pesquisar vários nutrientes dura;
em alimentos (leite, clara de ovo, sumo Todos os alimentos têm água;
e batata frita).
O leite foi de todos o mais completo.
Urgente! Encontra os nutrientes

Colocados os aventais e arregaçadas
as mangas, era tempo de pôr mãos à
obra para encontrar “o amigo amido”,
“as meninas proteínas”, “as oses gulosas” e verificar que a “água courou de
mágoa”. Ainda houve lugar para “uma
aventura na procura das gorduras”. A
experimentação e a resposta para as
questões “será que (alimento)… tem
(nutriente)…”aconteceu em cada uma
das mesas, por onde os vários grupos
foram desfilando e as respostas foram
ficando cada vez mais completas de tal

6 - novembro de 2017

Esta atividade foi do agrado dos alunos
mais novos, que “experimentaram” e
aprenderam de uma forma diferente,
mas foi também uma oportunidade
muito boa, para que os alunos mais
velhos pudessem realizar exercícios
de prática simulada, em competências
inerentes à sua área de formação, como
sejam a educação para a saúde e utilização de competências de comunicação
e relações interpessoais, para públicos
diferenciados, neste caso crianças.
Esta foi também uma ótima oportuni-

Sal e açúcar…
Este ano, o mote para assinalar o Dia
Mundial da Alimentação na nossa escola, e o nosso alerta para este dia,
foi chamar a atenção para o excessivo
consumo de açúcar e sal, muitas vezes
escondidos em alimentos que nos parecem inofensivos.

Os alunos da turma PTAS 15 produziram e distribuíram flyers alertando para
o consumo em excesso de sal e açúcar e
as alternativas que podem ser utilizadas
para os substituir, nos vários locais da
escola.

Informam-se os DT das turmas do 10º ano, 11ºano e 12ºanos, que estão
abertas as inscrições para as sessões sobre oncologia, no âmbito do projeto
Onco@educa. No 10ºano serão abordados o cancro da pele e factores associados; no 11º a temática será o cancro da mama e do testículo e respetivos
factores e no 12º ano, o cancro do colo do
útero e HPV.
Informa-se também a comunidade escolar que o gabinete de saúde na escola
secundária (junto à papelaria) estará aberto ao público no seguinte horário:
Terça feira
8h20 às12h30 - Apoio aos alunos e outros elementos da comunidade (Elementos do PES)
12h30 às13h15 - Apoio Especializado à Surdez (GAES) - Natália L. Marques
Quarta feira
11h35 às 13h15 - Apoio Especializado à Surdez (GAES) – Sara Gata
A equipa PES

dade de convívio entre os alunos envolvidos, que proporcionou momentos de
boa disposição, de autoconhecimento
e de aprendizagem pelos pares, que se
tornou facilitadora.

MIBE
MÊS INTERNACIONAL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

ESCRITOR/ILUSTRADOR
PEDRO SEROMENHO NO AGRUPAMENTO

O mês de outubro é o mês das bibliotecas escolares, como já todos sabemos. Este O escritor e ilustrador Pedro Seromenho esteve na biblioteca da escola e fez uma
ano, o tema sugerido pelo IASL – International Association of School Libraries foi sessão muito animada para as turmas ST5 e ST6, do 3º ano da escola de Santa
Teresinha, e JF4A e JF4B, da escola João Franco. No final, presenteou os alunos
“Ligando comunidades e culturas”.
com um autógrafo especial, pois continha uma pequena ilustração e ainda rePor esse motivo, a biblioteca foi às escolas do 1º ciclo e do pré-escolar apresentar
cebeu alunos do 11º AV com quem falou sobre as várias técnicas de ilustração
a história Ovos misteriosos da conhecida escritora Luísa Ducla Soares. Durante
utilizadas nos seus livros, por ele próprio ou por outros ilustradores.
as sessões, as professoras mostravam uma apresentação em Powerpoint sobre
o que são comunidades e culturas, com exemplos que retratavam as diferenças A sessão foi muito animada, com muita expressão gestual, bem à maneira do
existentes pelo mundo fora. Por fim, viam-se dois vídeos de canções muito ani- nosso já bem conhecido Pedro Seromenho. Ao longo das sessões foi desenhando
ilustrações, a maior parte delas em 30 segundos! Mostramos um exemplo!
madas e cantava-se!

RECEÇÃO AOS ALUNOS
No dia 11, alunos e encarregados de
educação puderam ver a biblioteca da
sua escola.
Na escola João Franco, leu-se uma história e conversou-se um pouco sobre
o que se pode fazer nas bibliotecas
de hoje em dia. Na escola secundária,
alguns diretores de turma do 10º ano
passaram pela biblioteca com os seus
alunos e encarregados de educação.

EXPOSIÇÃO DE LIVROS DO PNL NAS BIBLIOTECAS
Este ano, nas bibliotecas do agrupamento, os alunos encontram uma mesa com alguns exemplares dos novos livros indicados pelo PNL. Alguns já foram requisitados.
Aproveitamos para pedir que nos façam chegar o título
dos livros que gostariam que a biblioteca comprasse.
BOAS LEITURAS!

BIBLIOTECA NA RCB
Mais uma vez, a biblioteca está presente na RCB. Os novos alunos têm
adorado.

PÕE A TUA TERRA NOS PÍNCAROS!
Em outubro, a biblioteca do agrupamento concorreu ao “Põe a tua terra
nos píncaros!”, um concurso promovido pela Rádio Miúdos e… foi uma das
seis escolas vencedoras!

Agradecemos aos alunos que se empenharam muito, à RCB que, mais uma
vez, não hesitou em colaborar connosco e à biblioteca municipal que nos lançou o desafio!

PC ORIGINAL NA BIBLIOTECA DA ESCOLA SECUNDÁRIA
O aluno Joaquim Figueira, do GPI 13,
no âmbito da sua PAP, desenvolveu o
projeto inédito de recuperar um aparelho de televisão convertendo-o em
computador.
Colaboraram também
neste projecto os alunos António Barata e Gonçalo Costa do curso profissional GPI 15.
E aí está ele na nossa biblioteca, onde
faz um enorme sucesso!
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Dia Mundial da Alimentação - EB1 Salgueiro
No passado dia 16 de outubro, na escola da EB1 de Salgueiro, nós comemorámos o “Dia Mundial da Alimentação”
de uma forma especial. A nossa professora contou-nos a história “A ovelhinha
que veio para o jantar”, explorámos um
cartaz alusivo à roda dos alimentos,
aprendemos uma canção sobre o tema

e por fim confecionámos e comemos
uma deliciosa espetada com frutas variadas e coloridas. Ainda fizemos e bebemos sumo de fruta natural. Foi um
dia diferente, em que aprendemos muito sobre uma alimentação saudável e
equilibrada.Alunos da EB1 de Salgueiro

DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO

Dia Mundial da Alimentação - J.I. e EB1 Fatela
O dia 16 de outubro, Dia Mundial da to e ainda aprendemos uma canção.
Alimentação, foi um dia diferente na
Chegou então a hora de praticar alguns
nossa escola.
conhecimentos. Fizemos iogurtes e
Conversámos sobre a alimentação sau- uma salada de fruta com muita variedável e a sua importância na nossa saú- dade de frutos. Logo no próprio dia code. Aprendemos que devemos começar memos a salada, que estava magnífica.
logo na infância a fazer escolhas cor- Para comermos os iogurtes tivemos de
retas na nossa alimentação e que para esperar pelo dia seguinte. É que ficam
nos ajudar nessa tarefa podemos recor- algumas horas na iogurteira e depois
rer à Roda dos Alimentos.
ainda têm de ir ao frigorífico. Mas a espera valeu porque ficaram deliciosos!
Seguidamente, fomos pintar uma Roda
dos Alimentos, que depois foi recortada No final, enfeitámos um painel com os
e transformada num puzzle. Desenhá- nossos trabalhos e cantámos a canção:
mos e pintámos o nosso almoço favori- “A Alimentação”.

“Restaurante Cresce Saudável”

JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

ESCOLA E JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

No dia 29 de setembro comemorámos delagem, e explorámos a cor vermelha.
o DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO.
Modelámos pequenas formas do corpo
humano e pequenos corações. Alguns
Demos início ao nosso dia com exercíforam recortados com moldes. Depois
cio físico e, para isso, desenvolvemos
de secos chegou a hora de os protegervários jogos de equilíbrio, atenção e
mos com cola branca (plastificação), de
coordenação muito orientados para o
lhes colarmos um íman e de os levarcontrole da respiração.
mos para casa. Vão-nos lembrar este
Estes jogos, organizados para todo o músculo tão importante que temos
Grupo, permitiram explorar o espaço, dentro de nós e que queremos protegios materiais, o tempo, o cumprimento do: o nosso coração.
de regras e responderam à necessidade
Boa saúde para todos!
de promover hábitos saudáveis.
Meninos e colaboradores do jardim
Depois fizemos uma experiência com
de infância de Pêro Viseu.
massa de cores, uma atividade de mo-

Abertura de novo Restaurante em Pêro
Viseu foi um sucesso.

- Não é este o tipo de alimentação
mais saudável!

Foi no dia 16 de outubro que se fez a - Não foi isto que os nossos professores nos ensinaram!
inauguração de um novo restaurante
em Pêro Viseu. Os alunos da escola e do
No entanto, quando começamos a dejardim de infância foram convidados e
gustação, o mistério foi revelado.
não faltaram a esta glamorosa inauguAqui ficam alguns registos para perceração.
berem melhor a nossa atividade do dia
O lema deste restaurante é comida sauda alimentação.
dável, mas quando apareceu o prato
principal ficamos muito surpreendidos A receita deste prato Ovo estrelado
com batatas fritas, é:
e até comentamos:
- Batatas fritas com ovo estrelado????

1 iogurte
1 maçã cortada em palitos
½ pêssego
Podem experimentar que é uma delícia!
Bom apetite!!
Os alunos, auxiliares e professores do
JI e EB de Pêro Viseu
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um estado de bem-estar. nas artes!

divulgado o desafio aos alunos, esperou-se investigação, estudos, criatividade, técnica e execução em grande
dimensão para exposição

neste sentido a escola produziu trabalhos, de diversa natureza, estando as
artes também presentes nesta manifestação

técnica, materiais e instrumentos li- foram expostos na moagem, na semana
vres, como não podia deixar de ser. de 7 a 15 de outubro, sob o tema “ a
permitiria que se impusessem formal, saúde mental vista pelos adolescentes”.
cromática e simbolicamente  
Revelaram-se ideias de saúde como de
foi a resposta possível ao ACES cova da equilíbrio a nível emocional e comporbeira (centro de saúde do fundão) que tamental do indivíduo, pessoalmente
organizou um encontro sobre saúde ou no meio social em que se integra.
mental, nos dias 14 e 15 de outubro, Daí as cores e tintas escorridas simbono fundão.
lizando pensamentos e atos libertados
e o carvão para as confusões da mente
em 2005 a OMS reformulou a definição
e da vida. A ideia de sofrimento, peride saúde mental para: “um estado de
go, risco, foram transmitidas pelos mabem-estar no qual o indivíduo percebe o
teriais mais variados. Assim não fosse
seu próprio potencial e é capaz de lidar
também a nossa saúde mental
com o stress normal da vida, trabalhar
de forma produtiva e frutífera e de dar
11º ano desenho-A, aef 2017/2018
um contributo para a sua comunidade”.

25 Anos de Trabalho em Portugal - Guilherme, o Holandês
Na passada quarta-feira, dia 11 de outubro de 2017, a turma do 11º ano de Artes Visuais visitou a Moagem, Cidade do Engenho e das Artes, com objetivo de
descobrir, registar e aprender modos de trabalhar e de estar, na exposição, ali
patente, dos trabalhos do artista Guilherme, o Holandês.
Guilherme, o Holandês, vive atualmente no Fundão como artista e estudou na
Academia de Artes Plásticas de Roterdão, e como artista trabalha há vinte e cinco anos em Portugal, começou por trabalhar na Pampilhosa da Serra e deixou-se
inspirar, segundo o mesmo, “pela luz e pelo sol de Portugal”.
Conhecemos o artista durante a exposição de um outro trabalho realizado pela
turma 11ºano de Artes Visuais, sobre a Saúde Mental. Estávamos reunidos na
entrada da Moagem a discutir onde seria mais adequado expor os trabalhos realizados, quando um homem de aparência simpática e com curiosidade no olhar,
parou e questionou-nos o “que era aquilo” e “o que estávamos a fazer”. Explicámos brevemente ao senhor o trabalho e a proposta sobre a Saúde Mental vista
pelos adolescentes, e após isso e porque o seu tempo não era muito, nos revelou
de uma maneira divertida quem era, dizendo que também ele era um artista.

tindo que reste uma
suave imagem de
cor, sobre a qual,
novos gestos permitem que a imagem
vá ganhando o seu
sentido mais profundo. Como suporte
utiliza papel italiano
pesado de gramagem
alta, 300 gramas. Os
trabalhos são então
finalizados com uma
camada de uma mistura de álcool e goma
laca de forma a fazer uma espécie de verniz, criado pelo próprio artista.

Apesar de não ter sido possível à turma de 11ºano de Artes estar em contacto
São mais de 40 trabalhos feitos durante os vinte e cinco anos em que Guilherme com o artista no dia da visita (quarta-feira), tentámos ao máximo compreender
se dedicou em trabalhar à criação em Portugal. Diz este artista que “a maior ins- e aprender analisando e observando os seus trabalhos com a ajuda do professor
piração encontro-a na história de Portugal” que considera “ser muito rica e bem José Luís Oliveira.
como, a religião que está tão enraizada na natureza das pessoas”.
A sua exposição dos seus trabalhos encontra-se exposta na Moagem até dia 12
Na apresentação que regista por seu punho na antecâmara da sala de exposição novembro, aconselhável aos mais curiosos irem fazer uma visita e estudar os
na entrada para o local onde estão expostos os seus trabalhos, dá-nos a conhecer trabalhos realizados por Guilherme, o Holandês.
o modo como trabalha, bem como as técnicas e os materiais e suportes que utiliPor Patrícia Veríssimo e Marta Gonçalves consideramos que é importante não
za, usa o pastel seco, giz e lápis, e refere que têm “um significado profundo“ para
deixar passar a possibilidade de uma ida a esta exposição.
si, pela sua relação com a natureza e o tempo. Usa componentes macios e duros
como maneira de se expressar, usa os esbatimentos no seu trabalho, produzidos
Patrícia Veríssimo e Marta Gonçalves.
por movimentos de pulso, “como um limpador de vidros em velocidade” permi-
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Segurança Para Todos
Este ano houve novos conselhos de se- da ligação da altura dos meninos e a
gurança no regresso à escola.
forma de usar o cinto da cadeira, para
que não surjam problemas de seguranOs Guardas, do núcleo da Escola Seguça ou acidentes.
ra do Fundão, estiveram presentes no
nosso jardim de infância de Pêro Viseu Nós ficámos alertados para evitarmos
e mais uma vez trouxeram conselhos os comportamentos de risco agora
de boas práticas de segurança:
também os mais crescidos têm de ser
vigilantes e tal como nos alertaram “é
- na escola;
preciso não esquecer que:
- na rua;
A segurança da criança está nas suas
- em casa;
mãos.
- no carro.

Dê sempre o exemplo.”

Depois de ouvirmos os seus conselhos Os meninos e colaboradores do jardim
passámos à prática sobre a correta uti- de infância de Pêro Viseu agradecem à
lização da cadeirinha do carro. Tam- Escola Segura do Fundão.
bém foi bom saber sobre a importância
Jardim de Infância de Perô Viseu

Quem é Quem”
É uma menina? Tem cabelo castanho-escuro? Tem madeixas? Tem óculos?
(não?) Tem olhos verdes? Já sei, é a
Nair! – respondeu logo um(a) colega da
turma, após algumas perguntas, frente
aos autorretratos de todos os seus colegas da turma.
A Nair é uma aluna da Escola do Salgueiro.
Todos os alunos inscritos na AEC – Expressões, nas onze turmas, de todas
as escolas do 1º ciclo do Agrupamento
(Salgueiro, Capinha, Peroviseu, Alcaria,
Santa Teresinha, Valverde e Fatela) participaram, primeiro, na execução dos
seus autorretratos e, depois, na brincadeira “Quem é quem?”.

vidade.
No início da
atividade,
os
alunos
viram algumas
imagens de autorretratos
de
alguns
artistas (Picasso,
Frida
Khalo,
Van Gogh,
Dali, Andy
Warhol,
Francis Bacon, etc) e
até escolheram as suas imagens preferidas.

Chamou-se à brincadeira “Quem é
quem?”, por se tratar de uma brincaMais tarde, todos olharam-se nos olhos
deira semelhante a um jogo, já existen(uns dos outros) e registaram, sobre
te, com o mesmo nome.
um formato de rosto, pré-desenhado,
Os autorretratos foram executados pe- que lhes foi entregue numa folha de palos alunos, nas aulas de AEC (Atividade pel, a forma aproximada dos olhos (sob
de Enriquecimento Curricular) - Expres- a orientação que lhes ia sendo dada, a
sões.
partir do quadro da sala de aula). VerifiA AEC – Expressões acontece apenas caram que os olhos têm pálpebras, pesuma hora por semana. Por esse motivo tanas, sobrancelhas e registaram todos
foram necessárias duas ou três sema- esses elementos. Verificaram também
nas, ou seja, duas ou três aulas/ horas que a íris tem uma forma arredondada,
para que se conseguisse finalizar a ati- mas que só se encontra sob essa for-

ma, quando
estamos
de
olhos esbugalhados (o que
também
se
experimentou
fazer, em
brincadeira). Registaram-se,
depois, a
forma do
nariz e desenharam-se
também os lábios (inferior e superior), os
dentes (que se veem quando se dá uma
boa gargalhada) e, em alguns registos,
também a língua (uma vez mais, em
brincadeira).

desenhos dos rostos, por cada aluno(a).

Em seguida, procedeu-se à pintura dos
desenhos dos rostos, com a técnica do
lápis de cor (o melhor que cada aluno(a)
conseguiu) e após essa pintura cada
aluno(a) recortou e colou o desenho do
seu rosto sobre uma cartolina (da cor
aproximada do seu cabelo). Desenharam-se os cabelos sobre as cartolinas
e recortaram-se, novamente, todos os

Agradeço-lhes por aceitarem os meus
desafios e por me deixarem entrar também nas brincadeiras!

Finalmente, com a restante cartolina
criaram-se suportes para os desenhos
dos rostos, muito semelhante aos suportes dos porta-retratos.
E assim se executaram os autorretratos
de todos os alunos inscritos na AEC Expressões (independentemente das
suas capacidades ou condições de saúde).
Foi antes de levarem para casa o trabalho realizado (desejosos de mostrar aos
seus familiares), que ainda houve lugar
para a brincadeira “Quem é quem?” a
partir dos autorretratos elaborados.
É um menino? Tem cabelo preto? Tem
óculos? Já sei, é o Ivo! – respondeu
um(a) colega da turma.
O Ivo é um aluno da Escola de Valverde.
Aos meus alunos, bem hajam.

A todos, bom ano letivo!
Martínia Gordino
técnica de AEC – Expressões
(também docente de Artes Visuais,
mas podia não ser!...)

A Lista E não consegue encontrar palavras que exprimam
o orgulho pela confiança que depositaram em nós. Foi uma
campanha extraordinária e inesquecível, a que ninguém foi
indiferente. Agradecemos à Lista I por ter sido uma oposição à altura, motivando-nos sempre a fazer mais e melhor. A
nossa vitória foi o resultado de muito trabalho de equipa que
foi sempre apoiado pelos nossos fantásticos patrocinadores.
Um grande obrigado aos nossos membros, sem os quais nada
poderia ter sido possível e que irão agora começar a trabalhar
arduamente.
Obrigado aos eleitores que confiaram em nós e aos que não o
fizeram.
Não só pretendemos cumprir todos as iniciativas que apresentámos, como pretendemos ir mais além. É empo de revigorar
os objetivos traçados para que seja possível construir uma associação de estudantes para todos, com vista a surpreender
aqueles que acreditaram em nós e aqueles que não o fizeram.
Obrigado por terem votado consciente. Obrigado por terem votado E. A nossa experiência ao dispor das tuas escolhas!
Ass: Lista E \ Associação de Estudantes
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Intercâmbio Escolar Internacional com o Instituto
Los Barruecos de Malpartida de Cáceres

Mentes Empreendedoras

No dia 10 de outubro, alunos e professores do Instituto Los Barruecos de Malpartida de Cáceres visitaram o Agrupamento de Escolas do Fundão, no âmbito
do intercâmbio escolar transfronteiriço mantido há alguns anos. As diversas atividades iniciaram-se com uma sessão de boas-vindas, no anfiteatro, enriquecida com momentos musicais e poéticos, protagonizados por alunos do 3ºciclo e
ensino secundário que estudam espanhol e português. Para o êxito do evento,
contribuíram de forma brilhante vários docentes.
Esta jornada de aprendizagem e convívio prosseguiu com a receção na Câmara
Municipal, visita guiada ao Museu Arqueológico e centro da cidade.
Por fim, teve lugar a despedida entre portugueses e espanhóis, marcada por um
“hasta pronto” e convite para a realização da viagem a Malpartida. Este foi um
momento de convívio e troca de experiências, permitindo de forma enriquecedora desenvolver o domínio da língua espanhola dos alunos portugueses, bem
como o português de “nuestros hermanos”.
Alunos de espanhol

Turmas dos cursos profissionais TAS17, EAC17 e GPI17 participam na 1ª sessão do Programa Mentes Empreendedoras..
No dia 18 de outubro, decorreram as primeiras sessões do programa Mentes Empreendedoras em que participam as turmas do 1º ano dos cursos profissionais:
TAS17, EAC17 e GPI17.
Este workshop foi dinamizado por três elementos da equipa de trabalho deste programa, em duas sessões: uma para a turma TAS17 e outra para a turma
EAC17+GPI17.
Foi feita uma breve apresentação do programa e exemplos da sua aplicação no
passado em outras escolas a nível nacional. Após esta introdução, os alunos foram inquietados para procurar nos problemas que vão encontrando no seu dia
a dia formas de as resolver como alternativa a uma postura da sua aceitação e
resignação, procurando assim incentivar uma atitude construtiva e empreendedora.
Numa primeira fase, foram definidos alguns problemas sentidos pelos alunos.
Posteriormente definiram-se grupos e cada um debruçou-se sobre um problema,
procurando soluções para o resolver, definindo também o que seria necessário
fazer para que as soluções fossem uma realidade. No final da sessão os grupos
apresentaram o resumo do seu trabalho.
As próximas sessões, que decorrerão ao longo do ano, terão como objetivo implementar as ideias que surgiram ou outras que, entretanto, apareçam.
As turmas envolvidas participaram com grande empenho e a equipa que desenvolve este programa ficou bastante satisfeita com a participação e dinamismo
dos alunos.

8º Peditório Nacional de Pilhas e Baterias Usadas
Está lançado o desafio….vamos adotar atitudes ambientalmente responsáveis!
À semelhança dos anos anteriores, o nosso Agrupamento continua a recolher
pilhas usadas.
No 8º Peditório Nacional de Pilhas e Baterias usadas, o nosso Agrupamento, ajudou a recolher 3,6 milhões de pilhas e baterias usadas. O simples gesto de colocar uma pilha no pilhão permitiu ajudar o IPO e proteger o ambiente.
“Existem mais pilhões do que multibancos mas ainda assim muitos portugueses
referem ter dificuldade em encontrar o pilhão mais próximo de si.” refere Eurico
Cordeiro, Diretor-Geral da Ecopilhas
Já não tens desculpas… na nossa escola há vários pilhões!
TRAZ AS TUAS PILHAS E DEPOSITA-AS NO NOSSO PILHÃO!!

celiafreitas@esfundao.pt
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O Programa Mentes Empreendedoras (ME) pretende criar uma geração de líderes, de forma a melhorar a vida na sua comunidade e sociedade e, consequentemente, serem capazes de uma transformação pessoal e individual. O objetivo
é que sejam capazes de criar e implementar ideias inovadoras e criativas, que
potenciem a sua aprendizagem e que sirvam de referência de inspiração para si
próprios e para os outros. Os Mentores da equipa ME criam Clubes nas escolas,
gerando um “ciclo virtuoso” que ative o potencial impacto social dos jovens,
tornando-os referências inspiradoras na sua comunidade e tem como ambição,
400.000 jovens a implementar
as suas ideias com impacto na
comunidade.

Role Models? YES or NO?
Role Models? Yes or No?
Neste início de ano letivo, um dos temas tratados nas aulas de Inglês do 10º ano foi o papel desempenhado por
algumas pessoas que se cruzam nas nossas vidas e o modo como nos podem influenciar. Há ídolos para todos os
gostos, desde os famosos, até aos anónimos, que nos tocam, quase sempre sem o saberem. Leiam as opiniões de
alguns alunos sobre o assunto.
My role models have shaped and reshaped my life and my actions along
my life on a daily basis. Having been
born in the year 2001, one of the “revolutionary” years in technology, I have
always been “bombarded” by a big variety of technology from around the
world. Thanks to technology the world
came closer together, almost becoming
a world without boundaries. Several
cultures had a sort of “shock” that resulted in some amazing things; among
those came the spread of English at
almost light speed. People from all
around the globe became connected by
a sole language.
One day, while surfing online, I came
across the image of a lady with big letters under her picture that said “The
woman who fluently speaks twenty six
languages “. At first I thought “Woah
this woman is probably a lot older than
she looks. How can a single human
fluently speak so many languages?”.
She isn’t! She is in her thirties. Being
the stubborn boy I am I thought “I bet I
can do just as great” ... and so I picked
up my English books and I studied non-stop every weekend. At first it was a
slow bumpy road but quickly I picked
up the speed and improved my English,
but still, that was far from what that
woman had achieved and so I “grabbed
the French bull by the horns” and started studying French while at the same
time I trained myself by going to France

every year.
Although the speed reduced a bit, I keep on trying to learn
as much as I can about other cultures,
other languages and other histories.
Something I did notice was that it is
much easier to learn languages based
on the ones we already know than learning them from scratch.
In conclusion, a single lady has made
me change my way of thinking from “as
far as I stay in Portugal I don´t need
another language” to “no matter how
far the country, as long as I know the
language I can live there”.
Leonardo Leitão, 10º CT1
Everybody needs to have a role model
in their life, someone that they admire and someone to follow. We should
choose those who do good things and
help others so that we can follow them
and be great people.
Last Summer I met an old man when
my village was burning. This man was
very worried about his house and farm
because if he had lost them, he would
have nothing to live up to. I don’t remember his name but I will never forget
him. He is in his seventies and he saved
his property on his own. He didn´t give
up and did what a young man wouldn’t
probably do. He has no family and isn’t
adored by people. Everybody says that
he is arrogant but I think we shouldn’t
criticize people without knowing their
stories. Nowadays I look to the peo-

ple around me and I always regard the
reason of their attitudes. I’ve learnt to
be more persistent and not to give up
to save the things that I appreciate – a
really important life lesson.
Sometimes a role model isn´t someone
we know very well but someone who
did something good and we admire
them because of that.
Margarida Rafael, 10º CT1
Everyone has someone in their life that
they look up to and rely on who can either be a celebrity or simply a family
member.
I have many of those examples in my
life, and I’ll write about one of them:
Park Jimin. Jimin is a South Korean singer and dancer who belongs to a group
(with other six members) named “BTS”.
He grew up in Busan, the second largest South Korean city, started dancing
at a young age and studied in Busan’s
High School of Arts. A teacher convinced him to audition to become an idol
and after a long time and intense hard
work he succeeded and debuted as one
of the members of “BTS” in 2014. He is
a caring, sweet and humble gentleman
who puts his heart and soul into his
work, what I admire a lot.
Sadly, he is not very confident in himself and he has been through a lot to
get where he is today. Despite all the
obstacles, he keeps his head up high,

a smile on his face and keeps working
hard.
I wish someday in the future I’ll be just
as passionate about my job as he is
about his.
Joana Gomes, 10º CT2
Is fame everything?
The way how the media depict the celebrities’ lifestyles gives us, in my point
of view, the wrong idea that being famous is the best thing in the world.
I personally wouldn’t like to be famous,
but there is one well-known person that
I really admire. Her name is Malala and
the work she has done towards gender
equality is something that I deeply respect. So, if I could be someone famous,
it would be her, with no doubt.
But now let’s focus on the following “Is
fame everything?” I would say “no”. Celebrities have a huge role in people’s lives, as they are often admired by thousands of people that copy everything
they do. That’s one of the disadvantages
of being famous, you have no privacy
and you are constantly in the public
eye. On the other hand celebrities have
the opportunity to travel everywhere,
have a considerable amount of money
and are probably doing what they enjoy
the most.
To conclude, I believe that we don’t
need to be famous to be happy, but if
we are lucky and become a celebrity, we
should be aware that there are lots of
people that look up to us and because
of that we should have good behaviour.
Inês Figueira, 10º CT2

Protocolo Escola de Comura / Agrupamento de Escolas do Fundão
1ª Passo (de 4 setembro a 4 de novembro de 2017)
Com o objetivo de cooperar com a Comunidade Cristã de Comura, que desenvolve a sua
ação meritória através de um hospital e a Escola Dom Settimio Arturo Ferrazattav (arredores
de Bissau), República da Guiné - Bissau, na localidade de Comura, em Agosto de 2016, o AEF
e a Escola de Comura, estabeleceram entre si
um protocolo que visa estreitar as relações de
cooperação entre as partes signatárias através
de ações de colaboração a desenvolver sobre
todos os domínios julgados de interesse estratégico para ambas as partes, designadamente:
Intercâmbio de estudantes e de profissionais
para o desenvolvimento de competências consideradas de interesse estratégico para as duas
escolas.
O protocolo tem duração indeterminada, podendo ser a qualquer momento denunciado
por qualquer das partes.
No âmbito deste protocolo no dia 4 de setembro de 2017 o AEF recebeu 3 professores da
escola de Comura, Guiné- Bissau: Indira Calina,
mais ligada à organização e gestão da escola,
Adelaide Sami, professora da área das ciências
Experimentais e Silvino Iala professor de Português.
De 4 de setembro até 4 de novembro, dia da
partida para a Guiné Bissau foram desenvolvidas inúmeras atividades dentro e fora da escola.
Na escola antes do início das aulas participaram nas atividades de preparação do ano letivo
(Reuniões de Conselhos de Turma, receção aos
alunos, conselho de departamento, conselhos
de grupo e subgrupo, etc), nestas reuniões estiveram mais envolvidos os professores Adelaide e Silvino, a Indira participou no serviço de
organização do ano letivo no âmbito administrativo.
Com o ano letivo iniciado, participaram em
muitas das atividades desenvolvidas na escola,

nomeadamente: em reuniões de departamento,
de grupo e subgrupo, aulas, planificações, recolha de material de interesse para a lecionação
das suas áreas, Português e Ciências experimentais. Para além do trabalho mais específico com
o departamento de Letras, departamento de
ciências Experimentais e organização administrativa, envolveram-se em outras atividades na
escola, nomeadamente em interações em sala de
aula ou fora da sala de aula, participação no dia
do diploma, dia da igualdade de género, programa de rádio dias de escola, entre outas.
Fora da escola tiveram oportunidade de ir ao
teatro, concerto de música, exposições, encontros e passeios literários, caminhadas pelas serra da gardunha, Chocalhos, entrevista na RCB,
UBI, ISCB, Universidade de Coimbra, etc. Foi
possível visitar várias cidades, vilas e aldeias do
nosso país: Fundão, Valverde, Carvalhal, Alpedrinha, Castelo Novo, Soalheira, Atalaia do campo, Castelo Branco, Covilhã, Guarda, Coimbra,
Fátima, Lisboa.
Tudo isto só foi possível devido ao envolvimento de várias entidades, pessoas individuais e
fundamentalmente ao papel do AEF. Agradeço
a todos quantos contribuíram para o sucesso
desta cooperação. Agradeço de forma particular
a algumas instituições, à Santa casa da misericórdia do Fundão e o Lar de Valverde pelo acolhimento e refeições disponibilizadas, à Cruz
vermelha do Fundão pela ajuda logística e ao
professor Carlos Ramos pela disponibilidade e
cedência da habitação.
Penso que valeu apena esta cooperação, todos
aprendemos e sem nos apercebermos ajudamos
a dar o primeiro passo, espero que outros sejam
dados.
A todos bem-hajam
Armando Ferreira Anacleto

Agradecimento…
Lembrança que o tempo deixa!
À Comissão Administrativa Provisória (CAP) do Agrupamento de Escolas do Fundão (AEF)

Muito gratos estamos pela receção, pelo apoio, pela solidariedade, pela simpatia….
Connosco levamos, muito sinceramente, nas nossas cabeças, BOAS PRÁTICAS do AEF; nos nossos corações,
toda gente: boa, simpática, sorridente e trabalhadora… Sentimos contagiados positivamente com tudo
isso. Valeu!
O sentimento com que abalamos para o nosso país é deveras positivo. Gostamos imenso das
aprendizagens e experiências adquiridas, dentro e fora da escola. Obrigados pela oportunidade!
Foi e é um enorme prazer sentirmos-vos presentes e recebermos a vossa ajuda, para melhor
contribuirmos para a promoção de um ENSINO de QUALIDADE na nossa escola. Agradecemos imenso!
Desejamos muitos sucessos a todos: à Comissão Administrativa Provisória; ao Agrupamento de Escolas do
Fundão: aos professores, alunos, auxiliares, pessoal administrativo, seguranças, cozinheiras …
Ser-nos-ão todos inesquecíveis!
Que esta COOPERAÇÃO cresça mais e tenha melhores frutos… O vosso apoio será sempre útil.
Que DEUS vos continue a abençoar!
BEM-HAJA!

 Adelaide Q. Imbacha Mendes Sami (Laide)
 Indira Calina (ICa)
 Silvino Eugénio Ialá (SEI)
(Professores da Escola da Missão Católica de Cumura – Guiné-Bissau)

Fundão, 31/10/2017
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El Dia de la Hispanidade
No dia 12 de outubro, comemorou-se,
no Agrupamento de Escolas do Fundão, o “Día de la Hispanidad”. Com este
evento, pretendeu-se celebrar a língua
e cultura espanholas e os diferentes
acontecimentos a elas associados. A
título de exemplo, foram abordados
inúmeros factos históricos como o dia
em que os primeiros espanhóis chegaram à América com Cristóvão Colombo
em 1492, dando início ao Império Espanhol.

Heróis de Toda a Espécie
ticipação de professores e alunos de
espanhol do nosso Agrupamento, e da
comunidade em geral. A exposição teve
lugar no átrio principal do edifício sede
do Agrupamento.

Na escola de Santa Teresinha, as turmas ST5 e ST6 foram à biblioteca Municipal
Eugénio de Andrade ver uma apresentação sobre animais e plantas em vias de
extinção. Pediram-nos para nós fazermos o que fosse possível para não acabarem essas espécies, para sermos heróis. E até foi o que disse o senhor Presidente
da Câmara do Fundão. Depois também falou uma senhora que trabalha na REN.

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

Agora vamos ao que interessa, eu aprendi que não podemos matar o Lobo Ibérico, a Águia de Bonelli, a Cegonha Preta, a Abetarda, assim como devemos proteger algumas plantas como o Azevinho, o Medronheiro, o Sobreiro, entre outros.
Depois de falarmos disso fomos jogar um jogo muito fixe, nós perdemos mas
isso não interessa. Terminamos a atividade e voltamos para a escola.

Em conclusão, faz-se um agradecimento muito especial a todos os participan- Alguns dias depois, plantamos na nossa escola um Medronheiro e vamos cuidar
muito bem dele, afinal nos somos heróis, “Heróis de todas as Espécies”.
tes (docentes e alunos) pela dedicação
A comemoração foi assinalada com exEduardo Vieira, 3º Ano – ST5
e empenho nos diversos momentos do
posições de objetos e actividades sobre
evento.
Espanha e outros países de língua esAlunos de espanhol
panhola, contando com a ampla par-

Dia-a-Dia de uma
Adolescente

Talvez não demonstre o que sinto.

Não penses que sou antipática.

Talvez pareça ser fria.

Na verdade só tenho medo de me abrir

Acredita que na minha cabeça é tudo para a pessoa errada.
um labirinto,

Tenho uma alma demasiado perfeccio-

E nada parece que me alivia.

nista
Para um coração malabarista.

Ser como sou não ajuda
Porque penso em tudo.

Por fim tenho uma máscara excelente

Talvez precise de alguém que não me Que só tiro no fim do dia.
desiluda.

Porque para quê parecer indiferente

Talvez precise de alguém que não seja Quando posso fingir que a minha vida
surda.

é uma alegria?
Luana Azevedo, 11 lh
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“A Maior Lição do Mundo” na nossa Escola
No dia 22 de setembro os alunos do 11º e 12º ano de História A de Línguas e Humanidades, responderam com entusiasmo ao desafio proposto às escolas pelo
Comité Português para a Unicef, participando na A Maior Lição do Mundo no âmbito dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Tratou-se de uma iniciativa
da DGE e Unicef para promover nas escolas a reflexão crítica sobre os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável e “garantir o acesso a uma educação inclusiva,
equitativa e de qualidade e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo
da vida para todos” até 2030. Na atividade foram explorados vários recursos
disponibilizados pela DGE e Unicef e foi feita uma reflexão sobre os problemas
do mundo atual, em Portugal e no Mundo.

A Maior Lição do Mundo
No mundo atual, acho que os maiores problemas são problemas de segurança e
problemas climatéricos. Problemas de segurança porque cada vez mais há conflitos entre países ou etnias como o conflito Israelo-Palestiniano, na Síria e Iraque,
entre a Rússia e a Úcrânia e o mais falado ultimamente o conflito com a Coreia
do Norte, que podem destruir a paz frágil. Os problemas climatéricos são algo
que se está a afirmar mais no mundo que conhecemos porque devido à poluição
e outros fatores que fazem com que haja uma alteração negativa do clima, já
começamos a verificar as suas graves consequências. Apesar dos esforços por
parte das Nações Unidas e por inúmeros países, ainda é preciso muito trabalho
para impedir que este fenómeno aconteça.

Nas reflexões feitas em sala de aula, foram destacados acontecimentos e problemas dos últimos cem anos, como “A 1ª Guerra Mundial, o Crash da Bolsa
de Wall Street ou a Ida do Homem à lua”. A Inês Opinião evidenciou as grandes
mudanças políticas geradas pela revolução Bolchevique (1917) a divisão da Coreia (1945), a Guerra Fria (1947), a Revolução Cubana (1953), a Ditadura Chilena
(1973) e a Primavera Árabe (2010)”, afirmando ainda que que “a economia é também um foco de preocupação, pois ao longo do século têm havido constantes
crises económicas”.

No caso do problema da segurança acho que pessoalmente não posso fazer nada
contra isso, pois recai nos governantes zelar para os resolver. No caso dos problemas climatéricos acho se pode fazer a diferença, participando em programas
para informar as pessoas e programas de plantação de árvores. O que pode
ser começado apenas por uma pessoa pode tornar-se numa bola de neve, que
começa pequena mas vai crescendo. Posso fazer alguma diferença participando
em debates e nas eleições dos nossos governantes, pois um voto pode fazer a
diferença, e um governante capaz e preocupado com estes problemas pode fazer
com que um país inteiro o siga na direção certa para a mudança para melhorar
Num outro tópico foram abordados problemas ambientais. A Sara Quelhas falouos problemas do mundo.
-nos do “aquecimento global que, ao longo dos anos tem vindo a agravar-se,
originando consequências nocivas para o nosso planeta”. Já a Raquel Afonso
Rodrigo Gonçalves, 11º LH
disse que “ ultimamente, têm-se registado cada vez mais incêndios, sendo que
a maioria são fogo posto” complementando ainda que “ os fenómenos naturais
cada vez mais frequentes e devastadores” e afiguram-se como algo muito preo- A Maior Lição do Mundo
cupante.
A Maria Inês Valério e a Margarida destacaram problemas como o da “corrupção política, o envelhecimento da população e as assimetrias regionais (litoral e
interior).” O Pedro Soares, a Marta e a Maria Inês Valério apontaram como um
dos maiores problemas os “ataques terroristas por parte do Estado Islâmico e
organizações como a Al-Qaeda” destacando “ o “ 11 de setembro de 2001 ou o
conhecido e preocupante ataque às Torres Gémeas”.
Foram ainda referidos pelas alunas Teresa Cardoso, Andreia Soares e Inês Bento
os problemas do preconceito, da xenofobia e do racismo como muito preocupantes.
A Tânia Ribeiro enfatizou que “todos estes acontecimentos tiveram impacto no
país e no mundo quer a nível social, económico e político “conferindo ao longo
destes 100 anos uma “insegurança” permanente “ em qualquer parte do mundo”.
Devemos por isso manter-nos atentos à atualidade e a todos os acontecimentos
que têm ocorrido porque somos nós quem pode contribuir para os evitar. O
Leonardo conclui com uma frase esclarecedora: “O mundo tem evoluído, o problema agora é se as nossas mentalidades o conseguem acompanhar! O mundo
precisa de tolerância, respeito e fomentar relações de empatia e amizade entre
culturas e sociedades.”

Os problemas do mundo atual – O que podemos fazer?
O mundo atual tem uma variedade infinita de problemas, alguns deles demorarão a ser resolvidos. Alguns desses problemas são as drogas, um grande número de jovens está propenso ao abuso de drogas. O problema dos refugiados,
cada vez mais pessoas fogem dos países que estão em guerra e procuram com
dificuldade refugiar-se noutros; a instabilidade política e social; a guerra e o
terrorismo; a falta de liberdade; as alterações climáticas, os gases com efeito de
estufa, que são um problema que está a preocupar cada vez mais o mundo, pois
pode tornar a vida impossível no planeta; o desemprego que é uma das maiores
afrontas que o país e as pessoas enfrentam hoje em dia. E por último e bastante
importante, a POBREZA, a FOME e a FALTA DE ÁGUA POTÁVEL, estes três representam a maior ameaça que o mundo tem de enfrentar.
Para ajudar a resolver os problemas que mencionei acima posso juntar-me a
campanhas de sensibilização e contribuir na realização de projetos que ajudem
a fazer do mundo em que todos vivemos um lugar melhor e em que seja possível
todos viverem com algum conforto e bem-estar, essenciais a qualquer ser humano ou ser vivo.
Sandrina Seborro, 11ºLH

Para concluir, vários alunos como a Catarina Gonçalves, a Patrícia Lucas, o Pedro Cerieiro e a Filipa optaram por abordar um acontecimento muito positivo, a
Revolução do 25 de abril de 1974 ou a chamada Revolução dos Cravos. A Filipa
disse que o objetivo foi lutar por uma maior liberdade e o Pedro Soares acentuou
a sua importância, já que foi o momento em que “ Portugal adquiriu a democracia que perdurou até hoje”.
Rita Salvado e Eduarda Abrantes, 12º LH

Secção Desportiva
Atividades de
Educação Física

Treinos dos Grupos / Equipas 2017-2021
Professor

Horário

Responsável

(início)

Clara Barbosa

15,30H -17H

Natação – infantis, iniciados e juvenis

Tânia Sá

15H – 16,30H

Piscina Municipal

Natação – infantis, iniciados e juvenis

Luís Moreira

15H – 16,30H

Piscina Municipal

Futsal – Juvenis Femininos

António Belo

15,45H – 17H

Futsal- Iniciados Masculinos

Vanessa Gil

15,15H – 15,45

Dança – Infantis, Iniciados e juvenis

Marta Silva

14H – 15,30H

Grupo/Equipa

Está a chegar o CORTA-MATO ESCOLAR…É já em NOVEMBRO…Está
atento…
Participa, apura-te e representa a tua
escola nos Campeonatos Distritais….
(verificar o quadro expositor junto ao
Gabinete Ed Física e informem-se com
Prof de Ed Física)

Em DEZEMBRO….
Basquetebol 3x3….

Ginástica Rítmica – infantis, iniciados e juvenis

Participa, apura-te e representa a tua
escola nos Campeonatos Distritais….

Basquetebol – Juvenis Masculinos

Alberto Amorim

17H -18H

Inscreve a tua equipa!!!

Andebol – Infantis Masculinos

Alberto Amorim

14H – 15,15H

Local
Pavilhão
Piso Inferior

Pavilhão
Piso Superior
Pavilhão
Piso Superior
Pavilhão
Pavilhão
Piso Inferior
Pavilhão
Piso Superior
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Secção Desportiva
É com muito gosto que iniciamos este
ano lectivo, com a continuidade da
“Secção Desportiva”, de forma a manter a comunidade escolar actualizada,
acerca de informações, reflexões, classificações, resultados desportivos e,
actividades dinamizadas pelo grupo de
Educação Física.
Desde já “gratulámos e agradecemos”
o apoio da comunidade escolar e, o
acompanhamento assíduo por parte
dos nossos leitores!
Por fim, informamos que os treinos já
se iniciaram nas seguintes modalida-

des (às 4ªs feiras de tarde no Pav. Da
Escola): Basquetebol Masculino (Prof.
Alberto Amorim) no escalão de Juvenis (2002/01/00); Futsal feminino
(Prof. António Belo) no escalão Juvenil
(2000/01/02), Natação (Prof. Tânia Sá
e Prof. Luís Moreira) em todos escalões
e gêneros, Futsal Masculino (com Prof.
Vanessa Nunes), no escalão Iniciado
(2002/03); Ginástica Rítmica com prof.
Clara Barbosa, Atividades Expressivas
Rítmicas (Dança) com Profª Marta Silva,
em todos escalões e género e por fim o
Andebol Masculino com prof. Alberto
Amorim (NOVO) no escalão de Infantis

B (2006/2005);
Informa-te com o teu professor de Educação Física
Quanto aos quadros competitivos,
agenda desportiva e outos, teremos novidades na próxima edição.
Saudações Desportivas
Até à próxima edição.

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.

Dia da Educação Física
O Dia de Educação Física, inserido na
Semana Europeia de Desporto, foi assinalado no pavilhão de ginástica da
escola, dia 27 de setembro, entre as
15:30h e as 17:30h.
Cristina Cruz
Grupo de Educação Física

FICHA TÉCNICA
Direção, Redação e Conceção Gráfica:
Agrupamento de Escolas do Fundão,
Rua António José Aguiar, Ap. 34,
6230-000 Fundão
Diretora:
Ana Maria Raposo
Equipa Coordenadora:
Docentes Leonor Lopes, Cristina
Cruz, Carlos Rodrigues, Nuno Garcia.
Paginação:
Carlos Rodrigues e Nuno Garcia.
Software:
Adobe InDesign 7.5
Colaboradores:
Comunidade educativa.
Tiragem:
1 000 exemplares.
Distribuição:
Gratuíta
Impressão:
Reconquista, Castelo Branco.
Jornal on line:
www.esfundao.pt
Contacto:
olhovivo@esfundao.pt
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Artes
Cinema Juventude
Um Projeto de Educação para o Cinema

www.luzlinar.org/encontroscinematograficos/cinema-juventude-2/
www.luzlinar.org/encontroscinematograficos/o-projecto/
encontroscinematograficos.luzlinar.org

O PROJETO É CONSTITUÍDO POR 7 ATIVIDADES:
1

Realizar filmar - Oficinas de longa duração que visam abordar o cinema através
do ver e do fazer.

2

Escrever filmar - Oficinas de curta duração são espaços de iniciação ao cinema no
sentido da descoberta da sua linguagem e do gosto pela criação cinematográfica.

3

Falar filmar - Oficinas com Dispositivos Móveis que pretendem que estes dipositivos sejam um meio para que o cinema se envolva no quotidiano dos jovens.

4

Projeções-conversa com os cineastas - Os visionamentos de filmes em sala de
cinema e posterior discussão com a presença de convidados e dos realizadores.

5

Cineclube de jovens programadores - A criação de Clubes de Jovens Programadores apresenta uma grande importância ao nível da sua formação, na
captação da sua atenção e mais facilmente chegar ao encontro dos jovens espectadores.
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Este projeto pretende desenvolver e implementar estratégias inovadoras no sentido de levar as crianças e os jovens a descobrir, a conhecer e a viver o cinema.
Entendemos que a cultura cinematográfica pode estimular novas experiências
envolvendo as diferentes áreas do conhecimento no âmbito das atividades escolares, promovendo assim uma cultura visual no sentido da fruição estética e simultaneamente da pedagogia da imagem em todo o processo de aprendizagem.
Para o desenvolvimento deste projeto constituímos uma equipa de formadores
profissionais, especializados e experimentados, titulada pelo realizador Manuel
Mozos, que tem trabalhado nos últimos anos na implementação e desenvolvimento de projetos de promoção e divulgação cinematográfica que a Luzlinar
também promove e desenvolve nos últimos quinze anos em todos os outros
domínios artísticos.
São parceiros fundamentais deste programa integrado a Cinemateca Portuguesa
e a Universidade da Beira Interior.

Residência de criação artística - Pretende proporcionar a um grupo de alunos,
selecionados das várias oficinas de cinema, a oportunidade de desenvolver um projeto cinematográfico coletivo sob a orientação direta do realizador Manuel Mozos.

- Cinemateca abre as portas dos seus arquivos e cede cópias dos filmes no seu
formato original, dando-nos assim a possibilidade de oferecer projeções em
condições excecionais.
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- A Universidade desenvolve processos de pesquisa com vista à elaboração de
materiais pedagógicos para utilização nas diferentes Oficinas, na formação
de professores e na aferição dos objetivos pedagógicos do programa.

Seminário de formação de professores – Pretende-se dotar os docentes com
os conhecimentos básicos da linguagem cinematográfica.

OBJETIVOS DO PROJETO
– Implementação desta proposta pedagógica com particular destaque para os
aspetos singulares referidos no ponto anterior.

Stop Motion, Oficina e Formação
Desta vez o formador pôs tudo a mexer…
Nelson Fernandes um “NOSSOAMIGO”, utiliza o recurso de animação em stop
motion em todas as suas obras; bonecos, esculturas de massa, objetos e também… tudo.
Na oficina, mais provocação que oficina, vimos as potencialidades das técnicas,
a importância da sonorização, os efeitos especiais, os fundos, para criar a ilusão
do movimento.

– Promover a cultura cinematográfica estimulando novas experiências envolvendo as diferentes áreas do conhecimento no âmbito das atividades escolares,
difundindo assim uma cultura visual no sentido da fruição estética e simultaneamente da pedagogia da imagem em todo o processo de aprendizagem.
– Dotar os docentes com conhecimentos básicos da linguagem cinematográfica,
bem de ferramentas pedagógicas e propostas de exercícios de forma a estimular a utilização do cinema como instrumento de ensino.
– Concretização deste ambicioso programa de atividades em quatro agrupamentos escolares inseridos em diferentes concelhos da Beira Interior.

Mais do que divertido, foi uma tarde animada.

Clube de Fotografia Video e Cinema

No final, puseram-se todos a mexer …
Só ficaram aqueles em que o “bichinho” os levou a querer saber mais com o
Nelson.
No lugar vazio e silencioso, abriste-nos uma porta na qual todas as ficções são
possíveis construir. Obrigado, Nelson Fernandes.

CALENDÁRIO 2017/18
1º PERÍODO
Dia

Hora

Atividade

Local

11-10

14:30/17:30

Vídeo Edição de documentário

OFA

18-10

14:30/17:30

Iniciação à Fotografia - Cianotipia

OFA

Carlos Rodrigues,

25-10

14:30/17:30

Iniciação à Fotografia - Cianotipia

OFA

Coordenador da nossaaudiolab, laboratório de som.

08-11

14:30/17:30

Iniciação à Fotografia - Cianotipia

OFA

10-11

17:30/20:00

Participação no 48HFP

Castelo Branco

11-11

8:30/20:00

Participação no 48HFP

Castelo Branco

12-11

8:30/20:00

Participação no 48HFP

Castelo Branco

15-11

14:30/17:30

Fotografia Digital

OFA

22-11

14:30/17:30

Stop Motion

OFA

29-11

14:30/17:30

Stop Motion

OFA

06-12

14:30/17:30

Stop Motion

OFA

13-12

14:30/17:30

Stop Motion

OFA

“STOP MOTION” esteve ao cuidado da nossaaudiolab, laboratório de som. A
todos os participantes o nosso bem-haja.

Luís Branco, O Professor Responsável, Grupo 600
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