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EDITORIAL

Um ano de mudanças com responsabilidade acrescida

Tenho o privilégio de me dirigir a toda 
a comunidade educativa, através des-
te órgão de comunicação dirigido pela 
Professora Leonor Lopes, num momen-
to particularmente positivo enquadra-
do por dois acontecimentos de relevo. 
Um acontecimento interno e local que 
consiste na mudança para as instala-
ções remodeladas do edifício da João 
Franco, no dia 18 de fevereiro, e outro, 
de âmbito nacional, que é a publicação 
dos rankings nacionais e a posição ge-
nerosa que o nosso agrupamento ocu-
pa.

Irei, neste breve apontamento, refletir 
sobre estes dois aspetos que estão in-
terligados e que irão permitir aumentar 
ainda mais a qualidade de ensino mi-
nistrado e simultaneamente fazer uma 
reflexão sobre o caminho a seguir no 
futuro.

Quanto à questão da mudança, dia 18, 
para as instalações remodeladas do 
edifício da João Franco, relembro o 
que já foi dito anteriormente “as obras 
a realizar no complexo iriam ser um 
constrangimento, mas também uma 
oportunidade de melhorar as condi-
ções de trabalho dos nossos Alunos”. 
A intervenção realizada vai permitir 
melhores condições físicas ao nível do 
conforto com que pode ser ministrado 
o processo ensino/aprendizagem, mas 

também ao nível estético que permite 
um ambiente mais propício à aprendi-
zagem e ao bem estar dos alunos. Exis-
tem aspetos que terão de ser contem-
plados antes do téminus da obra como 
as canalizações externas, as coberturas 
ou a questão elétrica, mas é evidente 
que as acessibilidades, o aquecimento e 
a estética das salas de aula, as casas de 
banho dos alunos e restantes espaços 
comuns têm hoje uma maior qualidade 
do que no passado.

Num primeiro momento, em conse-
quência do encerramento da ala sul do 
edifício da secundária para obras, o tra-
balho dos professores terá alguns con-
dicionalismos, nomeadamente quanto 
ao trabalho dos Diretores de Turma, 
mas já são notórias algumas melhorias 
das condições. Assim, interessa funda-
mentalmente salientar os aspetos posi-
tivos desta intervenção e da melhoria 
de condições que os nossos alunos te-
rão no seu dia a dia.

Sobre esta mudança quero ainda afir-
mar que os receios, e por parte de al-
guns mesmo alarmismos, quanto à 
junção de diferentes faixas etárias no 
mesmo espaço (do 1º ao 12º ano), feliz-
mente não tinham razão de ser e que 
em alguns casos tiveram mesmo efei-
tos benéficos que nos devem levar a re-
fletir a organização espacial futura.

Porém, o nosso foco continua a ser a 
organização pedagógica e a ideia fun-
damental que os nossos alunos terão 
acima de tudo de aprender a aprender, 
tendo em conta a sociedade do futuro. 
É também esta ideia que nos deve levar 
a refletir sobre os Rankings e a posição 

ocupada pelo agrupamento. No ensino 
secundário ocupamos a 55ª posição 
(Jornal Público) ou 60ª posição (Jornal 
Expresso), mas independentemente 
do jornal é evidente o bom resultado 
alcançado. Este resultado é para todos 
um orgulho e, acima de tudo, o reco-
nhecimento do bom trabalho desenvol-
vido por alunos e professores no pro-
cesso ensino/aprendizagem.

Estes resultados são também eviden-
tes na plataforma http://infoescolas.pt 
onde são evidenciados os bons resulta-
dos do ensino secundário e do ensino 
profissional. Temos assim que refletir 
sobre as metodologias utilizadas no en-
sino secundário e disseminá-las a todo 
o agrupamento. O trabalho projeto, a 
partilha de informação e metodologias, 
a diversificação da avaliação, o acom-
panhamento próximo dos alunos, são 
certamente aspetos que temos de va-
lorizar, que apenas são possíveis pela 
motivação, experiência e profissionalis-
mo dos professores.

Quando olhamos para os resultados do 
ensino básico, estes situam-se a “meio 
da tabela”. Temos assim que refletir so-
bre esta diferença, e sobre o trabalho 
que desenvolvemos, considerando que 
esta não era a realidade há meia dúzia 
de anos atrás. O “acantonamento” em 
espaços físicos diferenciados e a pou-
ca articulação entre ciclos é um aspeto 
que temos de abordar e ultrapassar, até 
porque alguns dos receios e justifica-
ções para esta separação física foram 
completamente desmistificados com a 
recente junção de todas as faixas etá-
rias num mesmo espaço. Também a es-

pecialização disciplinar no básico é um 
fator que condiciona a articulação cur-
ricular, porque cria equipas educativas 
muito maiores que dificultam a articu-
lação curricular.

Em meu entender, só através da discus-
são e partilha é possível mudar menta-
lidades e procedimentos. Daí, aprovei-
tando a oportunidade que a mudança 
de espaços nos proporciona, devemos 
começar a refletir sobre as vantagens 
de equipas pedagógicas mais pequenas 
em cada turma, que permitirão uma 
maior articulação horizontal. Temos 
igualmente que retomar a discussão 
sobre as competências essenciais no 
final de cada ciclo e a sua articulação 
com os ciclos seguintes, algo que já foi 
feito com excelentes resultados há al-
guns anos atrás.

O envolvimento de toda a comunidade 
educativa e a discussão sem “tabus” 
nem “melindres” é fundamental para a 
concretização de um projeto educativo 
já aprovado pelos órgãos pedagógicos 
da escola. Estamos no início de um pro-
cesso de melhoria das condições físi-
cas, mas principalmente de melhoria 
de organização pedagógica, que con-
duzirão à melhoria de resultados dos 
nossos alunos. Para que tal seja possí-
vel temos que implementar um sistema 
aberto e participado em que todos os 
intervenientes se sintam chamados ao 
debate e onde seja possível promover a 
motivação de Professores, Assistentes 
Administrativos, Assistentes Operacio-
nais e Alunos.

Estêvão Gouveia Lopes, Diretor

Não obstante não ser um grande fã dos 
rankings, teimosamente, acabo ano 
após ano por voltar ao tema na edição 
de fevereiro do Olho Vivo. A verdade 
é que, quer se goste quer não se gos-
te, os rankings vieram para ficar. A sua 
conveniência resulta da necessidade de 
comparar os resultados das escolas e 
procurar identificar as que ultrapassam 
as expectativas em termos de resulta-
dos, numa tentativa de posteriormente 
verificar se há elementos palpáveis que 
justifiquem as diferenças e possam ser 
replicados noutra escolas. 

É no âmbito desta abordagem compara-
tiva que vejo valor nos rankings. Estes 
permitem que as escolas contrastem os 
seus resultados com os de outras es-
colas. Não obstante o interesse desta 
comparação, devemos estar conscien-

tes de que a realidade de cada escola 
influencia decisivamente o processo 
educativo e consequentemente os re-
sultados. Igualmente, devemos com-
preender que os resultados expressos 
pelos rankings são o reflexo do contex-
to interno e externo da escola e muitas 
outras variáveis dificilmente controlá-
veis e contabilizáveis até à exaustão. 

Este ano a posição alcançada pelo Agru-
pamento de Escolas do Fundão (AEF) 
ao nível do secundário deve ser moti-
vo de orgulho para todos quantos dão 
corpo e alma ao projeto educativo do 
AEF: alunos, professores, funcionários 
em geral, famílias e órgãos e entidade 
locais. Contudo, apesar do bom resul-
tado alcançado no ranking de 2018, no 
qual ao nível do secundário o AEF esca-
lou 45 posições relativamente a 2017 

para passar a ocupar a posição 55º (de 
acordo com os dados do jornal Público) 
é igualmente necessário dar atenção ao 
ensino básico.

Se é verdade que a diferença negati-
va registada na média do 9º ano entre 
2017 e 2018 é de apenas 7 centésimas 
a verdade é que esta diferença insigni-
ficante provocou uma queda acentuada 
na classificação, indiciando que con-
trariamente ao que aconteceu no AEF, 
outras escolas conseguiram melhora-
ram os resultados. Apesar disto julgo 
que todos os membros da comunidade 
escolar do AEF devem encarar com or-
gulho os resultados alcançados, mas 
devem igualmente encarar a subida do 
registada ao nível do secundário, bem 
como a diminuição ao nível do básico, 
como um sinal de acréscimo de respon-

sabilidade. A responsabilidade de pro-
curar no futuro continuar a fazer igual 
ou melhor. Esta é uma obrigação que 
não cabe exclusivamente à Escola em 
geral ou aos professores e alunos em 
particular, mas a toda a comunidade 
escolar e local. 

Para que a Nossa Escola possa conti-
nuar a subir e a brilhar nos rankings, 
é imprescindível o esforço de todos, o 
qual no âmbito da de transferência de 
competências de gestão da educação 
para as autarquias impõe um quadro 
de compreensão, cooperação e empe-
nho mútuo capaz de suportar o esfor-
ço que a manutenção de um ensino de 
excelência exige. 

Paulo Duarte, 
Presidente do Conselho Geral

(cgeral@esfundao.pt)
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A União Europeia foi criada com o obje-
tivo de pôr termo às frequentes guerras 
sangrentas entre países vizinhos, que 
culminaram na Segunda Guerra Mun-
dial. A partir de 1950, a Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço começa a 
unir económica e politicamente os paí-
ses europeus, tendo em vista assegu-
rar uma paz duradoura. Os seis países 
fundadores foram a Alemanha, Bélgica, 
França, Itália, Luxemburgo e a Holanda. 
Os anos 50 são dominados pela guerra 
fria entre os países do Leste e os paí-
ses ocidentais. Na Hungria, as manifes-
tações contra o regime comunista são 
reprimidas pelos tanques soviéticos 
em 1956. Em 1957, o Tratado de Roma 
institui a Comunidade Económica Euro-
peia (CEE) – o chamado “Mercado Co-
mum”.

A década de sessenta é um bom período 
para a economia, favorecida pelo facto 
de os países da União Europeia terem 
deixado de cobrar direitos aduaneiros 
sobre as trocas comerciais realizadas 
entre si. Estes países decidem também 
gerir em conjunto a produção alimen-
tar, de forma a assegurar alimentos 
suficientes para todos. Rapidamente, 
passam a existir excedentes de pro-
dutos agrícolas. O mês de maio de 68 
torna-se famoso pelas manifestações 
de estudantes em Paris, tendo muitas 
mudanças na sociedade e a nível dos 
comportamentos ficado para sempre 
associadas à denominada “geração de 
68”.

Na década de 70, a Dinamarca, Irlanda 
e o Reino Unido aderem à União Euro-
peia em 1 de Janeiro de 1973, elevando 
assim o número dos Estados-Membros 
para nove. Na sequência do breve, mas 
violento, conflito israelo-árabe em ou-
tubro de 1973, a Europa debate-se com 
uma crise energética e problemas eco-
nómicos. A queda do regime de Dits-
durs em Portugal, em 1974, e a mor-
te do General Franco em Espanha, em 
1975, põem fim às últimas ditaduras 
de extrema-direita na Europa. No âmbi-
to da política regional da UE, as regiões 
mais pobres começam a beneficiar da 
transferência de montantes elevados 
para fomentar a criação de emprego e 
de infraestruturas. O Parlamento Euro-
peu aumenta a sua influência na UE e, 
em 1979, pela primeira vez, os cidadãos 
elegem diretamente os seus deputados. 
A luta contra a poluição intensifica-se. 
A UE adota legislação para proteger o 
ambiente e introduz o conceito do “po-
luidor-pagador”.

O sindicato polaco Solidarnosc e o seu 
dirigente Lech Walesa tornam-se num 
símbolo por todos conhecido não só 
na Europa como no mundo inteiro na 
sequência do movimento grevista dos 
trabalhadores do estaleiro de Gdansk 
durante o Verão de 1980. Em 1981, a 
Grécia torna-se o décimo Estado-Mem-
bro da UE, seguindo-se-lhe a Espanha 
e Portugal cinco anos mais tarde. Em 

1987, é assinado o Ato Único Europeu, 
um Tratado que prevê um vasto pro-
grama para seis anos destinado a elimi-
nar os entraves que se opõem ao livre 
fluxo de comércio na UE, criando assim 
o “Mercado Único”. Com a queda do 
Muro de Berlim em 9 de novembro de 
1989, dá-se uma grande convulsão po-
lítica: a fronteira entre a Alemanha de 
Leste e a Alemanha Ocidental é aberta 
pela primeira vez em 28 anos o que leva 
à reunificação das duas Alemanhas.

Com o desmoronamento do comu-
nismo na Europa Central e Oriental, 
assiste-se a um estreitamento das re-
lações entre os europeus. Em 1993, 
é concluído o Mercado Único com as 
“quatro liberdades”: livre circulação de 
mercadorias, de serviços, de pessoas 
e de capitais. A década de noventa é 
também marcada por dois Tratados: o 
Tratado da União Europeia ou Tratado 
de Maastricht, de 1993, e o Tratado de 
Amesterdão, de 1999. A opinião públi-
ca mostra-se preocupada com a prote-
ção do ambiente e com a forma como 
os europeus poderão cooperar em ma-
téria de defesa e segurança. Em 1995, 
a União Europeia acolhe três novos Es-
tados-Membros: a Áustria, a Finlândia 
e a Suécia. Uma pequena localidade lu-
xemburguesa dá o seu nome aos acor-
dos de “Schengen”, que, gradualmente, 
permitirão às pessoas viajar sem que 
os seus passaportes sejam controlados 
nas fronteiras. Milhões de jovens estu-
dam noutros países com o apoio da UE. 
Torna-se mais fácil comunicar à medi-
da que cada vez mais pessoas come-
çam a utilizar o telemóvel e a Internet.

O euro é a nova moeda de muitos eu-
ropeus. Ao longo da primeira década 
do novo milénio, o número dos países 
que adotam o euro aumenta. O 11 de 
Setembro de 2001 torna-se sinónimo 
de “guerra contra o terrorismo”, depois 
de aviões desviados embaterem em edi-
fícios em Nova Iorque e Washington. Os 
países da UE começam a trabalhar cada 
vez mais em conjunto para lutar contra 
a criminalidade. As divisões políticas 
entre a Europa Ocidental e a Europa 
Oriental são finalmente sanadas quan-
do dez novos países aderem à União 
Europeia em 2004, seguidos pela Bul-
gária e a Roménia em 2007. A econo-
mia mundial é abalada por uma crise 
financeira em setembro de 2008. O Tra-
tado de Lisboa é ratificado por todos os 
países da UE antes de entrar em vigor 
em 2009, dotando a UE de instituições 
modernas e de métodos de trabalho 
mais eficientes.

Nesta última década, a crise económica 
mundial tem repercussões profundas 
na Europa. A UE ajuda a vários países 
de enfrentar as suas dificuldades e cria 
a “União Bancária” para garantir ban-
cos mais seguros e mais fiáveis. Em 
2012, a União Europeia recebe o Pré-
mio Nobel da Paz. Em 2013, a Croácia 
torna-se o 28.º Estado-Membro da UE. 

As alterações climáticas continuam 
a ser uma prioridade e os dirigentes 
chegam a acordo para reduzir as emis-
sões nocivas para o ambiente. Com as 
eleições europeias de 2014, o número 
de eurocéticos no Parlamento Europeu 
aumenta. Na sequência da anexação 
da Crimeia pela Rússia, é estabeleci-
da uma nova política de segurança. O 
extremismo religioso intensifica-se no 
Médio Oriente e em vários países e re-
giões em todo o mundo, conduzindo a 
conflitos e guerras que resultam num 
grande número de pessoas que fogem 
dos seus países e procuram refúgio na 
Europa. Além de ter de fazer face aos 
problemas decorrentes desta onda de 
refugiados, a UE torna-se o alvo de vá-
rios atentados terroristas.

O passado tem sido de profunda mu-
dança, mas també o futuro próximo 
será de grandes transformações, em 
virtude do impacto das das novas tec-
nologias na sociedade e no emprego, 
aos receios desencadeados pela globa-
lização, às preocupações em termos de 
segurança e ao aumento do populismo. 
Estamos a conseguir virar a página da 
austeridade e temos agora de passar à 
ação para continuar a construir o nosso 
projeto comum.

Que Europa queremos ter a partir de 
agora? Pensar na Europa sem o Reino 
Unido, implica tomar decisões de fundo 
sobre a sua configuração. Partilhar uma 
casa comum, partilhar os mesmos valo-
res , não significa prescindir da nossa 
identidade nem renunciar à liberdade 
de cada um fazer as suas escolhas. O 
futuro da Europa não é compatível com 
um pensamento único, qualquer que 
ele seja. Significa, acordar entre todos 
um conjunto de regras comuns de con-
vivência e dar a cada um a liberdade de 
poder seguir o seu próprio caminho de 
acordo com essas regras comuns e para 
ganho de todos.

As regras não servem para uniformi-
zar as políticas, as regras devem ser-
vir para que os compromissos comuns 
possam ser alcançados através das di-
ferentes políticas que os eleitorados es-
colham, democrática e soberanamente. 
Mas o mais importante de tudo é que 
a afirmação da soberania democrática 
devolveu confiança nas instituições de-
mocráticas e na União Europeia.

Existem inúmeros desafios pela frente, 
desde as alterações climáticas, a insta-
bilidade na nossa fronteira externa, o 
terrorismo, a globalização, a transição 
digital, as migrações, etc. Mas só a 
União Europeia, em conjunto, consegui-
rá liderar uma ação concertada à escala 
mundial para a aplicação do Acordo de 
Paris, respondendo às alterações climá-
ticas que ameaçam a Humanidade na 
sua existência.

Só unidos poderemos:

- assumir uma responsabilidade cres-

cente de forma solidáriaface à ins-
tabilidade nas nossas fronteiras 
que ameaça a paz e a segurança.

- reforçar a cooperação policial, a 
cooperação judicial, a troca de da-
dos entre os nossos serviços de in-
formações, para enfrentar o terro-
rismo.

- possuir uma política comercial ca-
paz de contribuir para regular os 
mercados globais e proteger os ele-
vados padrões sociais, ambientais e 
de segurança alimentar que quere-
mos preservar, regulando a globali-
zação que desafia a sustentabilida-
de do modelo social europeu.

- Construir o desenvolvimento do 
Pilar Social, do mercado único, o 
investimento conjunto na socieda-
de do conhecimento, na transição 
energética, nos permitirá assegurar 
o crescimento e o emprego digno, 
a única resposta eficaz às angústias 
que a transição digital e a automa-
ção colocam sobre o futuro do tra-
balho.

Só ao nível europeu é possível ir à raiz 
do problema das migrações, promo-
vendo o crescimento inclusivo e do 
desenvolvimento sustentável, da paz 
e dos direitos humanos em África, na 
cooperação com os países de origem 
e de trânsito, acompanhando o apelo 
do Secretário-geral das Nações Unidas, 
António Guterres, para um novo Pacto 
Global para as Migrações. 

Estes desafios existem e temos de os 
enfrentar, definindo o que queremos 
fazer. O que distingue a política demo-
crática do populismo é que a política 
democrática não explora os medos, não 
vive dos problemas. Pelo contrário, a 
política democrática responde aos pro-
blemas, combate os medos e as angús-
tias, devolve a esperança no futuro.

A globalização não se enfrenta fechan-
do fronteiras ou erigindo muros, re-
trocedendo numa lógica protecionista 
ou numa deriva xenófoba. A União Eu-
ropeia só terá a ganhar se continuar a 
projetar a visão de uma Europa aber-
ta ao mundo, do Japão ao Mercosul. 
O que a globalização nos exige é que 
haja investimento nas qualificações, na 
inovação, nas infraestruturas que nos 
inserem nas redes globais. Só uma so-
ciedade coesa económica, social e ter-
ritorialmente garante uma competitivi-
dade sustentada de toda a Europa.

Luís Batista,

presidente da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação do AEF

Breve história e que futuro da Europa
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Esta é a reflexão proposta para as ativi-
dades do Clube Europeu no ano letivo 
presente. Tendo em conta esta propos-
ta, que abraçamos como nossa, tratá-
mos de integrar este ano nas ativida-
des do Clube Europeu um conjunto de 
linha de atuação que, numa perspetiva 
cidadã, nos ajudem a contribuir para 
esta casa da democracia. 

Os professores e alunos participantes 
trabalham um conjunto de temas, e 
programam atividades, que nos pro-
curarão ajudar a compreender a im-
portância do processo de construção 
da atual UE na consolidação dos ideais 
democráticos na Europa e no Mundo, 
a importância do Parlamento Europeu, 
em ano de eleições europeias, no con-
texto da democracia representativa 
pluralista inerente ao Projeto Europeu. 
Estamos a Promover nas turmas e em 
breve junto da comunidade a discussão 
sobre desafios internos e externos à vi-
vência democrática na UE.

Teremos palestras, debates e exposi-
ções, divulgação na internet e face a 
face. Discutiremos o papel da UE no 
mundo contemporâneo, o Brexit e a ci-
dadania europeia, os símbolos da UE e 
as eleições para o Parlamento Europeu. 
Assinalaremos a semana da Europa ce-
lebrando a União e os seus símbolos.

 Saudações europeias.

Brexit é a abreviatura de Britain Exit, 
uma expressão inglesa que significa 
“Saída Britânica”, na tradução literal 
para o português. Este termo refere-se 
ao plano que prevê a saída do Reino 
Unido da União Europeia (UE). Para a 
sua saída foi invocado o artigo 50º do 
Tratado de Lisboa, que prevê que qual-
quer Estado-membro da UE tem a liber-
dade para sair do bloco económico de 
modo voluntário e unilateral. Também 
fica determinado que o prazo máximo 
para as negociações de saída é de dois 
anos. Com o Brexit, o Reino Unido entra 
para a história como o primeiro Estado-
-membro a sair da União Europeia.

Porque é que o Reino Unido quer 
abandonar a UE?

A primeira coisa que é preciso enten-
der é que o Reino Unido não é compos-
to apenas pela Inglaterra. Ele é um blo-
co formado pela Inglaterra, pelo País de 
Gales, pela Irlanda do Norte e também 
pela Escócia. O que significa que a deci-
são implicaria na saída de todos esses 
países da União Europeia. Os motivos 
por trás do desejo de saída da União 
Europeia é o desejo de ser mais seletivo 
com os imigrantes que entram no país, 
inclusive os imigrantes vindos dos pró-
prios países da Europa, além do desejo 
de ter uma política económica que seja 
independente das decisões que são to-
madas pelo bloco económico europeu. 
Sabe-se que muito provavelmente a 
vida dos imigrantes que moram lá vai 
se tornar bastante complicada. A de-
cisão sobre a saída do Reino Unido do 
bloco económico europeu foi feita a 
partir de um referendo popular (plebis-
cito), realizado a 23 de junho de 2016. 
Com 51,9% dos votos, a maioria dos ci-

Brexit, O que é?

dadãos britânicos optaram pelo Brexit, 
contra 48,1% que apoiavam a perma-
nência do Estado na União Europeia. A 
maioria dos eleitores da Inglaterra e do 
País de Gales votaram a favor da saída 
do Reino Unido, enquanto que a grande 
parte dos cidadãos da Escócia e Irlanda 
do Norte se manifestaram por perma-
necer na UE.

Que desafios trará o Brexit a Portugal?

Com o Brexit o Reino Unido terá mais 
dificuldades em importar e exportar 
de e para outros países da União Euro-
peia, diz a Confederação Empresarial 
de Portugal (CIP). O Fundo Monetário 
Internacional (FMI) tem defendido que 
ninguém sairá a ganhar com o Brexit. 
Portugal será também um dos países 
afetados. Poderá sofrer impactos nega-
tivos no crescimento, nas exportações 
e mesmo nos custos de financiamento 
da República.

Como será o crescimento económico 
de Portugal?

Portugal vai ser um dos países mais 
afetados, no crescimento da produ-
ção vindo a ocupar o sexto lugar dos 
mesmos na União Europeia. A nível 
económico com a situação do Brexit a 
sua produção poderá decrescer até aos 
0.4%. Apesar do seu hipotético estado 
futuro, a Irlanda, a Holanda e a Bélgica 
virão a ser os mais afetados nas suas 
produções.

Exportações arriscam descer até 26%.

O Reino Unido é o quarto maior mer-
cado das exportações portuguesas. Mas 
as vendas para esse destino poderiam 
ser afetadas pela queda da libra e pelo 
risco de maiores barreiras comerciais 

após o Brexit. Caso o país saia da União 
Europeia sem acordo, as perdas po-
tenciais arriscam chegar aos 26%. As 
regiões do Alto Minho, Cávado, Ave e 
Tâmega e Sousa são as zonas mais afe-
tadas de Portugal, pois produzem bens 
que estão mais dependentes das com-
pras dos britânicos. Os setores mais 
afetados serão o dos produtos infor-
máticos, eletrónicos e óticos, equipa-
mentos elétricos e o setor dos veículos 
automóveis.

Ameaça ao turismo

A desvalorização da libra e as perspe-
tivas de quebra da economia do Reino 
Unido vai tirar poder de compra aos bri-
tânicos. Logo, isso é uma ameaça para 
o turismo em Portugal. Realçou-se que 
a larga maioria dos turistas europeus 
que chegaram a Portugal em 2016 eram 
ingleses, representando 21% dos hós-
pedes e 28% das dormidas em estabe-
lecimentos hoteleiros, tendo crescido a 
um ritmo médio anual desde 2010 de 
cerca de 10% por ano em ambos os ca-
sos. A quebra do poder de compra dos 
ingleses é por isso, uma ameaça dado o 
impacto na dinâmica turística nacional 
que tem beneficiado a economia portu-
guesa. As zonas que serão mais afeta-
das são: Lisboa, Algarve e Madeira.

Data de saída do Reino Unido da UE

O Reino Unido vai deixar de ser um Es-
tado-membro da União Europeia a 29 
de março de 2019. A única opção para 
travar o “Brexit” seria se o Reino Unido 
decidisse anular o resultado do refe-
rendo e manter-se na União Europeia.

 Afonso Valente, Beatriz Costa, Margari-
da Castanheira, Sara Barbosa, 10ºCSE

“Europa,

casa da Democracia”

No dia 18 de janeiro de 2019, celebrou-
-se o Dia Internacional do Riso. A turma 
TAS17 decidiu lembrar o dia através de 
uma atividade. Para esse efeito cons-
truiu uma moldura e durante os inter-
valos da manhã decidiu registar em 
fotografia umas risadas entre alunos, 
professores e auxiliares. As fotografias 
foram ainda utilizadas para criar um 
filme que ficou exposto no televisor do 
átrio principal para que a comunidade 
escolar pudesse ver e reviver o momen-
to e que ficasse evidente a importância 
do riso. 

Dia do Riso

Segundo os especialistas o riso traz 
muitos benefícios na vida das pessoas, 
emocionais, mentais, mas também físi-
cos. O organismo precisa de 10 minu-
tos para que o cérebro se ative, atra-
vés da gargalhada, e comece a libertar 
substâncias químicas positivas para 
nós, como por exemplo a serotonina, 
um antidepressivo natural, as endorfi-
nas, que nos fazem sentir bem, as hor-
monas do bem-estar. Depois também 
faz descer o cortisol, que é a hormona 
do stress. Então, a partir dessa prática 
diária, de 10 minutos, conseguimos por 

o cérebro num estado mais positivo e 
o nosso organismo também funciona 
melhor, limpamos os pulmões [através 
da oxigenação], melhoramos o sistema 
cardiovascular e fazemos massagem 
interna

Salientamos ainda que esta atividade 
surge no âmbito do programa Mentes 
Empreendedoras e do clube de saúde 
na celebração de efemérides na área da 
saúde.

A turma, TAS17
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Discussion on Human Rights

On the past 4th of December, Mem-
ber of Parliament Catarina Marcelino 
visited our school and talked with the 
students about human rights, gender 
equality and domestic violence.

She began her talk raising awareness 
on the importance the Declaration 
of Human Rights, showing us a small 
book about it. She then highlighted the 
Article 13 of the Portuguese Constitu-
tion, that talks about equality between 
different ethnicities, genders or sexual 
orientations. Catarina even gave us 
examples of inequality in her everyday 
life working in the Portuguese Parlia-
ment. 

She proceeded  talking about relation-
ships, how they should be healthy, 
built in trust and respect, and how the-

re shouldn’t be violence and control by 
one of the members of the couple. Af-
ter that, she proceeded showing some 
facts about domestic violence com-
plaints in Portugal in 2018. In this past 
year, 80% of the victims were women, 
and other 24 died due to domestic vio-
lence. In the end, Marcelino asked us to 
report any violent situation we see or 
hear about.

In my opinion, this discussion was very 
important to open students’ minds 
about gender equality. If young people 
don’t get questioned and involved in 
these matters, they won’t grow to be 
respectful, kind adults, and I truly be-
lieve this lecture helped that growing 
process.

Sónia Fonseca -  10ºCT3

No âmbito da educação para a cidada-
nia, desenvolveu-se a actividade: “Inclu-
são: o que podemos fazer para atenuar 
as diferenças?! O que será Ser Diferen-
te…” com a colaboração da professora 
Lurdes Fernandes. Proporcionou-se um 
momento de reflexão e comparação 
com o que por vezes damos por adqui-
rido no nosso dia-a-dia. Fruto dessa ac-
tividade, os alunos foram incentivados 
a resumir numa frase o que pensavam 
sobre a temática e eis o resultado:

“Somos todos iguais e ninguém tem o 
direito de gozar com os outros que têm 
problemas”

Gabriel Delgado

“Temos de ajudar os outros como eles 
forem, não importando o seu aspeto.” 

Eduarda Santos

“Devemos tratar com mais carinho os 
portadores de alguma deficiência” 

Francisco Madrinha

“Inclusão é ajudar todos e dar-lhes a 
nossa atenção”

António Boavista

“A Inclusão é ter direito ser diferente e 
sentir carinho e amizade.”

Carolina Costa

“As pessoas não são todas iguais, todas 
são diferentes umas precisam é de mais 
ajuda”

Leonor Morais

“Não é por ser diferente que se deve dei-
xar para trás; interessa é a companhia 
e o amor”

Ana Luísa

“Ser diferente é complicado. Temos de 
ser fortes e sabermos que temos vida.” 

Rita

“Somos todos iguais, somos todos dife-
rentes! Devemos incluir-nos todos como 
uma família”

Mariana Figueiredo

Tivemos oportunidade de concluir o 
nosso trabalho com uma árvore ex-
posta no corredor das nossa sala onde 
constam as nossas palavras e as dos 
nossos colegas.

ST6

CIDADANIA

On the 4th December 2018, the Member of the Portuguese Parliament and for-
mer State Secretary for Citizenship and Equality, Catarina Marcelino, came to our 
school to discuss human rights, domestic violence and gender equality.

We got to know that the Universal Declaration of Human Rights celebrated its se-
ventieth birthday this year. This document basically endorses values that allow 
people to live with dignity and without discrimination. 

Gender equality is a really important topic and in Portugal it depends on article 
13 of the Portuguese Constitution. Thanks to this article marriage between peo-
ple from the same gender became legal.

Domestic violence is considered a crime. Violence exists in unhealthy relation-
ships and that’s why healthy relationships are so important and valuable. In tho-
se you can actually see what love is about. Love is based on trust in your partner. 

We found out that last year 24 women died and 80% of the victims of domestic 
violence are women, so don’t ignore violent situations. PLEASE REPORT!

Joana Rosa - 10ºCT3

Talk with Catarina Marcelino

No dia 10 de dezembro de 2018, acom-
panhados pela nossa professora de 
História, Ana Brioso, e pelo professor 
Pedro Silveira, fomos convidados a ce-
lebrar os 70 anos da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos na Casa das 
Memórias de António Guterres, o atual 
Secretário Geral da ONU, nas Donas, 
onde realizámos várias atividades. Co-
meçámos com a leitura dos artigos que 
constituem a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, entregámos  flores 
e presentes e  assistimos a uma breve 
apresentação na Casa das Memórias de 
António Guterres, onde estiveram pre-
sentes um professor da UBI, um grupo 
de refugiados e a equipa técnica do 
Projeto de Integração dos acolhidos no 
Fundão. Aí relataram a sua experiên-
cia até chegarem aqui e deram-nos a 
conhecer as suas tradições. Na minha 
opinião, esta atividade foi bastante en-
riquecedora, mas o mais relevante foi a 
presença dos refugiados, pois convive-
mos com eles, tomámos conhecimento 
da sua história de vida e aprendemos 
um pouco da sua cultura!

Margarida Ruivo    

Foi uma sensação fantástica ter co-
memorado os 70 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos desta 
maneira, podendo interagir com dife-
rentes pessoas, de diferentes origens e 

ALUNOS DO 9ºC COMEMORAM OS  70 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS COM 
REFUGIADOS, NA CASA DAS MEMÓRIAS ANTÓNIO GUTERRES

culturas. 
Beatriz Moreira

Já no final da atividade, visionámos um 
vídeo onde as pessoas acolhidas esta-
vam presentes, que  tinha o objetivo de 
ser enviado ao Secretário Geral da ONU  
António Guterres e por fim visitámos a 
parte superior do edifício, com várias 
peças de arte, que António Guterres 
recebeu enquanto 1º ministro e que 
ofereceu ao município. Gostei muito da 
atividade e considero muito importan-
te celebrar a DUDH, que tem mais im-
portância do que possamos imaginar.

Pedro Almeida

O professor Nuno Jerónimo da UBI fa-
lou-nos do que ele pensava acerca dos 
Direitos Humanos e depois as técnicas 
da CMF falaram acerca dos acolhidos 
pelo município e nós pudemos fazer 
perguntas. 

Guilherme

 Eu adorei esta comemoração pois deu-
-me a oportunidade de conhecer e in-
teragir com pessoas da Eritreia e de 
conhecer os seus costumes e também 
fiquei a saber os problemas que a guer-
ra pode trazer. 

Bruno

Eu achei interessante conhecer pessoas 
de outros países, conhecer as culturas 

deles e as dificuldades que os Refugia-
dos passaram até chegar ao Fundão, 
onde foram acolhidos e estão a apren-
der a nossa língua e alguns já estão a 
trabalhar.

Inês  Borrego

Foi um projeto bastante interessante 
porque aprendi que tenho de dar mais 
valor ao que eu tenho pois há pessoas 
que não têm nada e que passaram por 
muito para conseguirem ter aquilo que 
para nós é garantido na vida, como a 
educação por exemplo.

Mariana Morgado 

 Pude ver os refugiados que vieram 
da Eritreia, Sudão, Lituânia, Arábia e 
Iémen. Pudemos visualizar em dois 
pequenos vídeos o dia-a-dia dos refu-
giados no seminário do Fundão, onde 
foram acolhidos.

Tiago

Ao longo deste dia existiram duas fra-
ses que me marcaram bastante foram: “ 
Livres de falar e de crer, libertos do ter-
ror e da miséria ” que pode significar o 
direito de ter condições de vida dignas 
e de um mundo melhor sem perigos; 
foi também “ TODOS os seres humanos 
NASCEM LIVRES e iguais em dignidade 
e direitos ” – artigo nº 1 da Declaração 
Universal Dos Direitos Humanos, que 
pode significar a liberdade e a igualda-
de dos direitos humanos.

Daniela Salvado   

Esta experiencia foi bastante incrível 
pois aprendi muito, uma vez que nós 
nem sempre temos a noção do que é 
que os refugiados passam. Espero um 
dia ter outra experiencia como esta. 
Antes de nos virmos embora tirámos 
uma foto com os refugiados.

Maria Eduarda
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DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

No passado mês de Dezembro celebrou-se o Dia Internacio-
nal dos Direitos Humanos. Neste ano letivo, os alunos de 
10º ano abordaram a situação dos Direitos Humanos, simul-
taneamente nas disciplinas de Português e Filosofia, atra-
vés da realização de trabalhos conjuntos e da participação 
na iniciativa “Maratona de Cartas” da Amnistia Internacio-
nal. Como se privilegiou a comunicação oral e a expressão 
escrita na abordagem efetuada, apresentamos alguns exem-
plos de pequenas dissertações que os alunos fizeram sobre 
temáticas no âmbito dos Direitos Humanos.

A mutilação genital feminina é o corte 
parcial dos lábios da vagina em rapari-
gas e adolescentes. Esta é uma prática 
realizada nos povos de África do Sul e 
do Médio Oriente, com a justificação 
de que a mesma faz parte da cultura. 
Incute-se nas raparigas que não se sub-
meterem a tal prática, que serão mal 
vistas na sociedade.

Esta é uma prática cada vez mais fala-
da e criticada, levantando à principal 
questão: a mutilação genital feminina 
deve ser aceite ou não?

Para a resposta a esta pergunta vou 
apresentar duas teorias que olham para 
esta prática de maneiras diferentes: o 
objetivismo axiológico e o relativismo 
cultural.

Começando pelo o objetivismo, esta é 
uma teoria que defende que há valores 
na sociedade que são absolutos e, fre-
quentemente, superiores em relação a 
outros valores de outras sociedades. 
Assim, para nós, europeus, do ponto de 
vista de um objetivista, os nossos valo-
res são absolutos, o que leva a criticar 
e a proibir esta prática, sem ao menos 
tentar perceber se deve ser aceite ou 
não.  É claro que com este pensamento 

Direitos Humanos? O que é isso, atual-
mente, na Venezuela? Pois bem, todos 
sabemos que a Venezuela foi, em tem-
pos, o país mais rico da América Lati-
na, devido ao seu império petrolífero. 
Atualmente, é facto que essa prospe-
ridade já não se sente nas ruas vene-
zuelanas. Constatamos, pois, um país 
cheio de fome e sem segurança. É dado 
adquirido também, que a Venezuela, 
era dos países da América Latina que 
acolhia mais migrantes em situação 
de asilo. Mais uma vez, facto que hoje 
mudou, e são os próprios venezuela-
nos a sair de emergência do seu pró-
prio país à procura de um lugar seguro 
e com condições mínimas de sobrevi-
vência. Todos os dias, são violados os 
direitos humanos dos venezuelanos, 
todos sabemos, todos fechamos os 
olhos! Vamos continuar assim? Vamos 
salvaguardar valores éticos/políticos a 
valores de solidariedade, cooperação e 
ajuda? Então? Vivemos em que mundo?

Vejamos que os dados reais/concretos, 

são bastante alarmantes! Desde 2014, 
que o país tem vindo a demonstrar si-
nais de crise. As Nações Unidas relatam 
que até novembro de 2017, já fugiram 
do país, pelo menos 2,5 milhões de ve-
nezuelanos. Os principais motivos des-
ta fuga, são a falta de segurança, a falta 
de medicamentos, a falta de comida e 
emprego. Tudo isto, valores básicos à 
sobrevivência humana. 

É notório, os doentes com doenças 
crónicas, oncológicas, com diabetes, 
mulheres grávidas e crianças, são os 
mais afetados com esta situação. Os 
doentes, necessitam de cuidados médi-
cos diários, que não têm! As mulheres 
grávidas querem ter os seus filhos em 
segurança e com condições mínimas 
no parto. As crianças precisam de se 
alimentar para crescer e sobreviver… 
Todas estas pessoas, são testemunhas 
diárias da violação dos direitos hu-
manos, como o acesso à saúde, à ali-
mentação, à segurança, e até mesmo 
a violação do direito à vida. Estarei eu 

criamos um problema enorme, o etno-
centrismo que é um comportamento 
humano que rejeita tudo o que é dife-
rente, criando revoltas e guerras dos 
povos e das culturas que aniquilamos.

Para combater o etnocentrismo e pro-
mover o respeito e a tolerância pelas 
diversas culturas, surge, por vezes, a 
teoria do relativismo cultural, que tem 
como argumento central a aceitação e a 
tolerância absoluta por tudo o que é di-
ferente. Mas, como é obvio, esta teoria, 
também, cria sérios problemas, como 
por exemplo, se temos que aceitar tudo 
então não podemos criticar a nossa so-
ciedade, nem as outras sociedades e, 
assim, não poderíamos falar sobre o 
progresso civilizacional. Outro proble-
ma ainda mais sério, é o problema da 
tolerância. Se temos que ser toleran-
tes, significa que temos que respeitar e 
aceitar todas a práticas culturais, mes-
mo aquelas mais absurdas e bárbaras, 
como a mutilação genital feminina.

James Rachels, filósofo americano, para 
resolver este problema da tolerância, 
criou os critérios transubjetivos que se 
baseiam num padrão neutro que pro-
move o bem-estar físico e psicológico, 

a dignidade e a integridade das pessoas 
e respeita os direitos humanos. Assim, 
com estes critérios já posso avaliar se 
a prática da mutilação genital feminina 
deve ser proibida ou não.

A justificação para esta prática baseia-
-se, fundamentalmente, em crenças 
religiosas e culturais, não se preocu-
pando com o bem-estar da rapariga 
submetida. Muitas raparigas relatam 
que o procedimento é feito com facas 
e/ou navalhas sem haver uma mínima 
preocupação em esterilizar os objetos, 
o que leva a muitos danos físicos como 
infeções urinárias como infeções uriná-
rias e até morte. Mas não são só danos 
físicos. Psicologicamente, estas rapari-
gas sempre vão ter que viver com esta 
prática e com estas memórias criando 
traumas para o resto das suas vidas. E 
nós, europeus, perguntamos: porque 
não recusaram ser submetidas a tais 
práticas? Porque as raparigas que se 
recusarem, serão vistas como indignas 
e banidas da sociedade sem qualquer 
tipo de ajuda, como também lhes di-
zem que os seus filhos serão defeituo-
sos e os seus partos serão dolorosos. 
É claro que com estes pensamentos e 

demasiado vincada aos meus próprios 
valores éticos ou será mesmo um pro-
blema social?

Nas ruas de Caracas, é sentida uma 
forte presença militar, com carros blin-
dados e soldados fortemente armados, 
algumas ruas e estradas estão cortadas 
com arame farpado e blocos de cimen-
to. Será que voltámos atrás no tempo? 
(Relembro o tempo de Hitler…) Será 
que o objetivo não é avançar/evoluir?

Sabemos também, que a própria capital, 
uma cidade segura até então, é atual-
mente a segunda cidade mais perigosa 
do mundo, com 100 homicídios por 
mil habitantes. Todos os dias, pessoas 
são torturadas, abusadas sexualmente, 
assassinadas, privadas da liberdade, 
entre muitas outras atrocidades…. Es-
tamos em pleno séc. XXI, num mundo 
tão evoluído, tão rico e tão seguro, não 
é assim?

Pois bem, vivemos sim num mundo de 
subjetivistas e relativistas, em que tudo 

está bem e não há críticas a fazer…

É urgente garantir cooperação interna-
cional. São claras as necessidades dos 
venezuelanos, é tempo de atuar ou 
será o fim da criação venezuelana! Já 
seis países da América Latina pediram 
uma investigação ao regime do gover-
no de Maduro. É necessário continuar 
na “linha do agir”! Há razões suficien-
tes, para que não se fechem os olhos 
às atrocidades cometidas diariamente 
naquele país. Repito, é urgente garantir 
cooperação internacional à Venezuela!

Serão estes factos, suficientes para po-
dermos (começar) a agir? Ou serei eu 
apenas uma objetivista extremista e 
demasiado “afincada” nos meus valo-
res éticos, sociais e políticos? Sou só eu 
a achar que existe um grande problema 
por resolver na Venezuela?

Margarida Carvalho, 10ºAV

*O presente artigo foi escrito em dezembro de 
2018 antes, portanto, dos recentes aconteci-
mentos ocorridos na Venezuela.

Venezuela, um país em morte lenta! *

Contra a Mutilação Genital Feminina
com medo as raparigas se submetem.

Ora, utilizando os critérios criados por 
James Rachels, podemos ver que esta 
prática não promove o bem-estar físico 
e psicológico das raparigas submeti-
das, como podemos ver nas condições 
precárias onde é realizado. Também, 
não promove a dignidade e a integrida-
de das raparigas, já que estas não têm 
controlo sobre o seu corpo. Esta práti-
ca utiliza a tradição como justificação, 
escondendo os interesses machistas, 
como por exemplo, a mulher não po-
der sentir qualquer prazer no ato se-
xual para não se sentir tentada a trair 
o marido e que as mulheres só servem 
para ter filhos. Por último, não promo-
ve o respeito pelos direitos humanos, 
violando os seguintes direitos: direito à 
saúde física e psicológica, direito à dig-
nidade e a integridade e direito à liber-
dade e igualdade.

Para concluir e depois de analisada esta 
prática, a resposta à questão colocada 
acima é: sim, devemos proibir esta prá-
tica, já que nega todos os critérios tran-
subjetivos que enunciámos.

Micaela Santos, 10º AV
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DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

Nos dias de hoje, devido à instabilidade política e religiosa dos países do Médio 
Oriente, originadora de guerras/conflitos armados (ataques terroristas de ex-
tremistas muçulmanos, bombardeamentos norte-americanos e russos, ataques 
químicos, etc...), tem surgido uma cada vez maior migração, por parte das po-
pulações indefesas e inocentes, para a Europa. Numa tentativa desesperada de 
salvarem as suas vidas, pagam a sua viagem pelo Mar Mediterrâneo em barcos de 
borracha com miseráveis condições, normalmente operados por traficantes, em 
busca de um clima pacífico, tipicamente europeu.

A partir deste ponto é que surge o problema. Ao chegarem às fronteiras dos 
países europeus, como por exemplo a Grécia, são mantidos em espaços ladeados 
de grades e arame farpado, na esperança de que um dia sejam escolhidos para 
entrar na Europa. Agora surge uma enigmática pergunta, será que é moralmente 
correto manter estas pessoas isoladas durante tanto tempo, com condições mi-
seráveis, até que a União Europeia decida o que fazer? Temos por hábito chamar 
a estas pessoas “refugiados”. Clarificando o conceito de refugiado, um refugiado 
é alguém que, devido a qualquer tipo de razão, é obrigado a sair da sua terra 
originária. Assim sendo, só se tornam refugiados quando são mantidos naqueles 
denominados “campos de acolhimento”. Até lá, são simples migrantes que mu-
dam de país, e não me parece moralmente correto “prender” um migrante por 
eternidades à espera de ter a permissão de cruzar uma fronteira. Aquilo a que 
chamamos “campos de acolhimento”, não usando o eufemismo da designação, 
são autênticos campos de concentração. Onde é que estão todas as organizações 
criadas após um acontecimento tão parecido com este que acontece agora? Fui 
observando, ao longo do tempo, chamarem a todos esses seres-humanos refugia-
dos de terroristas. Mas que “estereótipo” tão absurdo! Todos os povos são com-
postos por um grande conjunto de pessoas, e dentro de um tão abrangente povo, 
há pessoas boas e há pessoas más, não há nada que dite que “x” povo é “bom” e 
outro “y” povo é “mau”. A isso chama-se xenofobia. Por outro lado, os terroristas 
que aturaram nos mais recentes ataques a cidades europeias (França, Bélgica, 
etc), eram cidadãos europeus, e podiam circular tranquilamente pela Europa sem 
ficar tanto tempo à espero de ser admitida a sua passagem. Isto tudo, sem ter 
dito que terroristas são suportados por organizações com muito dinheiro, logo, 
facilmente se deslocariam do Médio Oriente para a Europa de avião. Por fim, há 
quem defenda que a cultura das pessoas migradas e, por sua vez refugiadas, são 
menores, que todas essas pessoas são civicamente inferiores, não têm estudos, 
em nada serão contribuintes e sempre representarão um gasto mais a suportar. 
Não concordando com esse argumento, considero que haja práticas dessas cul-
turas que não deverão ser aceites pela população europeia, dado que são uma 
ofensa aos Direitos Humanos, e representarão um atraso cultural. Mesmo assim, 
invalido esse argumento. Tirando essas práticas culturais, que não devem ser 
permitidas, esses povos refugiados são tal e qual como nós. Há pessoas no nosso 
país que não têm estudos, mas também há que os tenha. Embora isto se aplique 
em proporções diferentes, nós somos tão civilizados quanto eles. Há gente culta, 
informada e estudiosa, com capacidades úteis para o desenvolvimento do nosso 
país, a ser “destruída” em campos de concentração.

Concluindo, acho que não estão a ser tidos em conta aspetos éticos na decisão 
do futuro destas gentes e, com toda a certeza, o que tem sido feito não é moral-
mente correto, isto é, as tomadas de decisão pela UE têm sido totalmente xeno-
fóbicas. É a diversidade que dá a riqueza. Não há povos ou culturas superiores a 
outros, logo, todos temos direito a um lugar seguro onde possamos evoluir, não 
em contradição uns com os outros, mas unidos e em bloco.

Bernardo, 10º LH

Dando uma vista de olhos no sítio da 
Amnistia Internacional deparamo-nos 
com casos bastante chocantes. Um de-
les chamou-me bastante a atenção por 
não fazer ideia que acontecia. Trata-se 
da prisão em campos de detenção de 
cerca de um milhão de muçulmanos, 
em menos de um ano, na cidade de Xin-
jiang, na China. Segundo o governo chi-
nês, trata-se de pessoas potencialmen-
te perigosas e não revela o critério para 
os prender sem ser a etnia a que per-
tencem e a religião que praticam. Tes-
temunhas que saíram há pouco tempo 
destes campos dizem ter sido tortura-
dos até se converterem ao budismo, 
serem seguidores ativos do Partido Co-
munista Chinês e a adotarem completa-
mente a cultura tradicional chinesa. A 
questão é: teremos nós o direito de tor-
turar pessoas do nosso país por terem 
ideias diferentes das nossas e forçá-las 
a mudá-las? Será a nossa cultura supe-
rior às outras?

Penso que será mais fácil por este pro-
blema à escala portuguesa: muitos por-
tugueses não gostam de pessoas da 

No mundo em que vivemos, é difícil 
ignorar os efeitos que a Internet pro-
voca na sociedade. Praticamente todos 
têm, no mínimo, uma rede social, que 
sim, pode dizer-se que traz vantagens. 
Maior proximidade entre pessoas da 
mesma família ou grupo de amigos, 
maior rapidez e eficácia na transmissão 
de informações e expansão da lista de 
contactos podem ser pontos positivos. 
O problema é que nem sempre o são… 
Para além destas “vantagens”, existem 
inúmeras desvantagens.

Algumas das vantagens que refe-
ri, como a transmissão mais rápida e 
eficaz de informações, podem rapida-
mente deixar de o ser em determinadas 
situações. Ultimamente, encontram-se 
demasiadas fake news que induzem as 
pessoas em erro, e o chamado clickbait 
que consiste na utilização de títulos 
chamativos para que as pessoas quei-
ram ler mais. No entanto, na correria 
do quotidiano, por falta de tempo para 
pesquisar, as pessoas acabam por ab-
sorver informação errada, mantendo-
-se “desinformadas”. E mesmo que di-
gam que isto apenas acontece quando 
se acredita na primeira coisa que se vê, 
eu considero que mesmo que isso não 
se verifique, isto continua a acontecer. 
Vejamos o exemplo: nos últimos dias, 
o artigo 13º tem indignado as pessoas, 
e as notícias passam por “o Fim da In-
ternet” quando, na verdade, não é bem 
assim. Mas, por ser algo tão chocante e 
por ser a primeira vez que ouvem falar 
do assunto, a informação fica gravada 
no cérebro. Isto pode trazer vários pro-
blemas graves, ao nível das eleições, 
por exemplo. Notícias falsas, a favor 
ou contra um determinado candidato, 
enganam a população, influenciando as 
votações. 

A Internet tem também outras desvan-
tagens. São elas: cyberbulling, identida-
de falsa, falta de privacidade, depen-

um membro do governo chinês defen-
sor desta solução, ele certamente me di-
ria que este é o método mais fácil para 
fazer com que estas pessoas “estra-
nhas” começassem a agir normalmen-
te. Aí as minhas questões seriam: Qual 
a necessidade de sermos todos iguais? 
Qual a necessidade dos chineses mu-
çulmanos acreditarem no mesmo deus 
que os chineses budistas? Qual a ne-
cessidade de serem todos defensores 
do comunismo? É realmente algo que 
me revolta haver, em pleno século XXI, 
ainda ditaduras deste género depois de 
tudo o que se passou no passado por 
causa deste tipo de regimes políticos. 

Esta questão já tinha sido abordada na 
aula de Filosofia, quando se falou em 
etnocentrismo e a realização desta re-
flexão faz-me repensar a minha posição 
e fixar-me na alternativa proposta por 
James Rachels, ou seja, se um milhão 
de muçulmanos tem práticas que, em-

dência, entre outras.

Parece-me que esta última geração já 
nasce com esta questão da Internet in-
cutida. Cada vez mais cedo, as crianças 
começam a ver vídeos, jogar online, etc. 
É como se o cérebro já se estivesse a ha-
bituar a viver dessa maneira. A forma 
como as pessoas pensam e agem está a 
alterar-se e isso pode ter a ver, em par-
te, com a influência das redes sociais. 
Se pensarmos bem, a dependência 
deste tipo de plataformas, se não for 
controlada, irá acabar com o contacto 
físico e as pessoas isolar-se-ão num ní-
vel extremo, o que tem consequências. 
Assim, apesar de contraditório, as re-
des sociais estão a transformar-nos em 
autênticos seres antissociais.

Para piorar a situação, não é apenas a 
sociedade como um todo que sai pre-
judicada, mas também a saúde física e 
mental de cada um. Hoje em dia, subs-
titui-se um “vamos dar uma caminhada 
e pôr a conversa em dia”, por uma con-
versa através de um simples ecrã. Ecrã 
este que pode conduzir a situações de 
sedentarismo e depressão. Estas duas 
pequenas palavras podem estragar a 
vida de uma pessoa e portanto, há que 
ter cuidado.

Já Einstein dizia “Temo o dia em que 
a tecnologia se sobreponha à interação 
humana. O mundo terá uma geração 
de idiotas.” E eu concordo. Aliás, isso 
começa já a verificar-se. Imagine-se, 
numa mesma cidade, se falamos todos 
a mesma língua, porque não comunicar 
pessoalmente?

Daqui concluo que, as redes sociais 
têm muitos benefícios, no entanto, as 
desvantagens são muito mais nume-
rosas. Se não houver um controlo por 
parte dos utilizadores, a sociedade está 
em perigo. As redes sociais são impor-
tantes, mas não essenciais!

Fátima Boavista, 10º CT1

raça cigana por considerarem que es-
tas pessoas têm formas de estar per-
turbadoras. Será correto torturá-los 
até renunciarem à sua cultura e aos 
seus ideais para serem iguais a nós? Só 
um extremista responderia sim a esta 
questão. Como eu não sou um e penso 
que devemos ter algum respeito pela 
diferença, digo que não.

Primeiramente, é errado por parte de 
alguém tomar uma etnia inteira por 
perigosa apenas pelos atos de uma pe-
quena parte da mesma. Não é por mui-
tos ciganos serem incorretos connosco 
que todos os ciganos serão assim e o 
mesmo de se aplica ao caso dos muçul-
manos na China. 

É também importante referir que a tor-
tura, este método arcaico para mudar 
pessoas nunca será solução. Mesmo 
que todos os muçulmanos fossem la-
drões e perigosos, a tortura nunca iria 
solucionar este problema porque vio-
lência só gera mais violência por deixar 
estas minorias bastante revoltadas.

Se estivesse a apresentar este texto a 

bora diferentes, não violam os direitos 
humanos, a integridade e a dignidade 
das pessoas, então estas práticas têm 
que ser aceites.

Concluindo, é importante reafirmar 
que tanto a tortura como o julgamen-
to das etnias pelas ações de algumas 
pessoas dessas etnias são atos total-
mente atrasados no tempo, imorais e 
surpreendentes pela forma como acon-
tecem sem o resto do mundo lhes dar a 
devida atenção. Sim, porque é impres-
sionante cerca de um milhão de pes-
soas terem sido presas pelo facto de se-
rem muçulmanos e isto não ser notícia 
no mundo inteiro. Se fosse um milhão 
de cristãos, certamente haveria decla-
rações de guerra, bloqueios comerciais, 
cortes de relações políticas, mas como 
são muçulmanos não acontece nada, 
provavelmente a culpa é de quem vê 
isto acontecer e não faz nada.

João Nogueira, 10º CT2

A propósitos da diversidade de etnias e culturas

Uma reflexão sobre as redes sociais… Ética na tomada de decisões
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No dia 16 de janeiro, pelas 15 horas, 
as turmas TAS 17 e TAS 18 puderam 
assistir à conferência “A Felicidade – da 
Mocidade à Terceira Idade”, na biblio-
teca.

Os palestrantes convidados foram, 
como era de esperar, magníficos e cada 
um fez uma abordagem sob uma pers-
petiva diferente da do outro. A mode-
radora Ana Gil, da RCB – Rádio Cova 
da Beira - já nos habituou ao seu modo 
profissionalmente simpático de mode-
rar os trabalhos e cumpriu a sua fun-
ção melhor do que nunca.

Assim, o Dr. Lourenço Marques deu-nos 
uma perspetiva muito interessante da 
felicidade. Segundo este médico habi-
tuado a lidar com pessoas com doen-
ças terminais, “a felicidade é o desejo 
de todas as pessoas e acompanha a es-
perança.” A este propósito acrescentou 
que “o instinto mais profundo do ho-
mem é o instinto de felicidade e a espe-
rança resiste.” Afirmou que há “quem 
a procure através do prazer material 
(egoísmo), quem a procure através da 
virtude, do bem e da espiritualidade”. 
Sublinhou que existe uma interdepen-
dência entre nós todos e a natureza 
também e que é necessário entregar 
muito de nós mesmos. Citou palavras 
sábias de Madre Teresa de Calcutá “Por 
vezes sentimos que aquilo que faze-
mos não é se não uma gota de água no 
mar. Mas o mar seria menor se lhe fal-
tasse uma gota.” Referiu as 7 condições 
de saúde e de felicidade, e reiterou que 
é necessário procurar o lado bom das 
coisas e das pessoas. Terminou com a 
leitura de poemas, um de Herman Hes-
se, outra de Fernando Pessoa e outra da 
sua autoria.

Seguiu-se a professora de filosofia Ca-
tarina Crocker que fez uma abordagem 
filosófica não menos interessante do 
que a anterior. “Todos nós procuramos 
ser felizes”, afirmou. Aristóteles acre-
ditava que toda a vida do ser humano 
estava orientada para o bem e que feli-
cidade seria uma espécie de meta que 
todo o ser humano quer. Referiu ainda 
o filósofo alemão Kant: “A nossa ação 
quando é moralmente correta, isso 
faz-nos felizes.” E o filósofo britânico 

Stuart Mill segundo o qual “nós deve-
mos tentar criar a felicidade ao maior 
número de pessoas. Ter prazer, retirar 
a dor a alguém” são condições para que 
a felicidade se alcance. Ele valorizava os 
prazeres superiores relativamente aos 
inferiores. Terminou com a brincadeira 
da máquina de experiências: se alguém 
tivesse uma máquina que proporcio-
nasse uma vida com tudo aquilo que 
nós desejássemos para lá viver, quem 
queria entrar? Ninguém na assistência 
o desejou! Dá que pensar!

Por fim, a psicóloga Isabel Henriques 
terminou a conferência com uma abor-
dagem diferente, igualmente cativante: 
devemos pensar na “felicidade ao lon-
go da vida, para o que temos de ter há-
bitos de um cérebro feliz”.

A D. Ascensão, ao ser questionada so-
bre o que é a felicidade, respondeu que 
“é acordar todos os dias”, o que deixou 
a plateia muda.

Seguiu-se o  Sr. Florentino Lampreia, 
que fez várias declarações, das quais 
destacamos uma muito engraçada: “A 
felicidade é como o bacalhau, pois que 
tem muitas maneiras de se cozinhar” e 
acrescentou que “para se ser feliz, tem 
de haver primeiro sofrimento”.

A Dra. Isabel referiu que a felicidade 
está relacionada, não só com o bem-
-estar psicológico e emocional, como 
também com a saúde física e não se 
acha, constrói-se. Falou nas hormonas 
da felicidade e do stresse, o que ainda 
deu origem a algumas brincadeiras, 
como, por exemplo o facto de o cho-
colate ou a alface serem alimentos que 
contribuem para as hormonas da felici-
dade. Nós preferimos o chocolate! Por 
fim, afirmou que as pessoas felizes são 
mais saudáveis.

A tarde terminou cheia de FELICIDA-
DE!, com todos a desejarem repetir a 
ação, promovendo um convívio entre 
gerações. Os nossos alunos, mais uma 
vez, demonstraram, em pequenos ges-
tos, que encontram a felicidade quando 
a proporcionam a outras pessoas que 
precisam muito de atenção, como é o 
caso dos nossos queridos velhotes!!! 
Para que possam EnvelhoSer LivroMen-
te.

A Felicidade – da mocidade à terceira idade

No dia 13 de fevereiro comemorou-se o 
dia mundial da rádio. Uma boa manei-
ra de comemorar esta data é estar na 
RCB a realizar o 20º programa Dias de 
Escola deste ano lectivo com mais uma 
equipa de alunos motivados e muito 
competentes: a Margarida Lindeza, o 
Nuno Fians e a Margarida Pacheco.

Neste ano 2018/2019 temos tido a pre-
sença assídua destes alunos a fazer a 
locução dos programas, bem como a Fi-
lipa Moreira, Sofia Borges, João Aleixo 
e Luana Azevedo, entre outros.

Como coordenadora tenho que agrade-
cer o empenho e boa disposição destes 
alunos, bem como a ajuda técnica da 
Ana Gil e a colaboração das professo-
ras bibliotecárias Margarida Ferreira e 
Célia Gil.

DIA MUNDIAL DA RÁDIO NA RCB

Continuamos com as gravações às 
quartas feiras e a emissão às sextas das 
19 às 20H, na RCB 92.5.
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No dia 12 de fevereiro de 2019 decor-
reu a fase municipal do CNL – Concurso 
Nacional de Leitura. Foram elementos 
do júri a Vereadora da Educação, Ação 
Social, Saúde, Cultura e Património e 
Turismo, Alcina Cerdeira; o coordena-
dor interconcelhio das bibliotecas esco-
lares, Pedro Rafael Gomes e o escritor 
José Fanha.

Enquanto os finalistas da fase escolar 
realizaram a prova escrita, o escritor 
José Fanha leu alguns dos seus textos, 
o que fez as delícias do público, consti-
tuído por turmas dos dois agrupamen-
tos de escolas do Fundão e da Escola 
Profissional, que este ano também par-
ticipou no concurso.

Seguiu-se o momento em que os con-
correntes leram um excerto em voz alta 
e responderam a uma pergunta de ar-
gumentação sobre o livro lido para esta 
fase.

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA – FASE MUNICIPAL

No dia 14 de dezembro de 2018, de-
correu na biblioteca da nossa escola a 
divulgação de uma edição de “O Guar-
dador de Rebanhos”, pela Editora Alma 
Azul, que teve a colaboração de alunos 
do 12º CT2, que representaram, pela 
primeira vez, a Maleta de Leitura de Al-
berto Caeiro.

Esta atividade contou com a presença 
de Elsa Ligeiro, responsável da Editora 
Alma Azul, que nos apresentou uma 
edição especial de “O Guardador de Re-
banhos” para assinalar os 130 anos do 
nascimento de Fernando Pessoa e co-
memorar o 20.º aniversário desta edi-
tora. Este livro reúne 49 poemas de Al-
berto Caeiro, é uma edição limitada de 
200 exemplares, feita com papel reci-
clado e conta, ainda, com um desenho 
na capa de Miguel Mª Bordalo Pinheiro.

Para tornar esta apresentação mais in-
terativa, na abertura, alguns alunos do 
12º CT2 dinamizaram a Maleta de Lei-
tura de Alberto Caeiro. De facto, estes 
alunos realizaram uma boa contextua-
lização através da representação e lei-
tura expressiva de um excerto, da carta 
escrita por Fernando Pessoa a Adolfo 
Casais Monteiro, e de vários poemas de 
Alberto Caeiro. O enquadramento reali-
zado pelos alunos de 12º ano contribui, 
não só, para que a apresentação fosse 
algo dinâmico, mas também para sus-
citar o interesse de quem assistia, no-
meadamente alunos de 12º, 11º e 10º 
anos.

O Guardador de Rebanhos

Lembrei-me um dia de fazer uma par-
tida ao Sá-Carneiro — de inventar um 
poeta bucólico, de espécie complicada, 
e apresentar-lho, já me não lembro 
como, em qualquer espécie de realida-
de. Levei uns dias a elaborar o poeta 
mas nada consegui. Num dia em que 
finalmente desistira — foi em 8 de 
Março de 1914 — acerquei-me de uma 
cómoda alta, e, tomando um papel, co-
mecei a escrever, de pé, como escrevo 
sempre que posso. E escrevi trinta e 
tantos poemas a fio, numa espécie de 
êxtase cuja natureza não conseguirei 
definir. Foi o dia triunfal da minha 
vida, e nunca poderei ter outro assim. 
Abri com um título, O Guardador de 
Rebanhos. E o que se seguiu foi o apa-
recimento de alguém em mim, a quem 
dei desde logo o nome de Alberto Caei-
ro. Desculpe-me o absurdo da frase: 
aparecera em mim o meu mestre.  

Fragmento da Carta de Fernando Pessoa a Adol-
fo Casais Monteiro, 13 de janeiro de 1935

A apresentação desta edição especial 
e limitada foi útil e agradável, para to-
dos os que assistiram e participaram, 
permitiu à editora a divulgação des-
ta obra magnifica e contribuiu para o 
enriquecimento do conhecimento dos 
alunos acerca da poesia deste heteró-
nimo, Alberto Caeiro, considerado pelo 
seu criador, Fernando Pessoa, como o 
Mestre.

Ana Silva ( 12º CT2)

Sou um guardador de rebanhos. 

O rebanho é os meus pensamentos 

E os meus pensamentos são todos 
sensações. 

Penso com os olhos e com os ouvidos 

E com as mãos e os pés 

E com o nariz e a boca. 

Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la 

E comer um fruto é saber-lhe o sen-
tido. 

Por isso quando num dia de calor 

Me sinto triste de gozá-lo tanto. 

E me deito ao comprido na erva, 

E fecho os olhos quentes, 

Sinto todo o meu corpo deitado na 
realidade, 

Sei a verdade e sou feliz.”

Alberto Caeiro, “ O Guardador de Rebanhos-
-Poema IX”

Estão de parabéns, por terem sido apu-
rados para a fase intermunicipal, a de-
correr em Pinhel, os seguintes alunos:

1º CEB:
E.B.1 de Valverde – Matilde Brito

2º CEB:
Matilde de Oliveira, 6ºA

3º CEB:
Maria João Pacheco, 8ºA

Secundário:
Bernardo Araújo, 10ºLH e Catarina 
Mendes, 12ºCT1

Os alunos que não passaram à próxi-
ma fase estão igualmente de parabéns, 
uma vez que fizeram uma ótima prova 
e com certeza que foi uma experiência 
inesquecível!

Desejamos muita sorte e boas leituras 
para os alunos selecionados para a fase 
seguinte!
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mover, junto dos alunos, bons hábitos alimentares e boas 
escolhas, na hora de selecionar alimentos,  através  da  
correta  leitura  dos  rótulos, e desta forma, prevenir erros 
alimentares, que mais tarde poderão conduzir a diabetes.

Confrontados comos rótulos de  alimentos  reais, os alu-
nos  tiveram a oportunidade de aprender a  transformar 
os seus constituintes (em especial os hidratos carbono, 
os lípidos e o cloreto de sódio/sal) desses alimentos  nas 
correspondentes equivalências em açúcar, óleo e sal. 

E as surpresas não poderiam ser maiores!

Muitos destes inimigos estão escondidos nos alimentos 
e não é fácil perceber as quantidades exageradas de açú-
car, gordura e sal  que ingerimos, ao consumirmos esses 
alimentos.

Esteja atento! Consulte também os rótulos dos alimentos 
que costuma consumir mais. 

NOTÍCIAS DO PES (Programa de Educação para a Saúde)

Dependência da internet
Nos últimos anos tem havido uma preocupação crescente com o perigo de adi-
ção à internet e ao uso dos telemóveis.

Segundo um estudo realizado em 2009, da autoria de Henrique Lopes, sobre a 
dependência do jogo em Portugal, há mais de 400 mil jogadores de risco. Se-
gundo o autor, um dos dados preocupantes é o número de jovens que mostram 
sinais de dependência.

Com o objetivo de chamar a atenção para o problema e sensibilizar os nossos 
alunos para o risco, decorreram no mês de janeiro, em todas as turmas do 8º 
ano, sessões de 90 minutos sobre dependências sem substâncias, dinamizadas 
pela Associação Beira Serra, em colaboração com a UCC do Centro de Saúde do 
Fundão.

Entre várias atividades os alunos realizaram um teste anónimo para despiste 
do grau de dependência, relativamente ao uso da internet, que está disponível 

na internet em https://www.seguranet.pt/sites/default/files/teste_de_depen-
dencia_da_internet_0.pdf e que qualquer pessoa pode fazer para avaliar o seu 
próprio grau de dependência. O Teste de Dependência da Internet (TDI) é a pri-
meira forma validada e credível de medir o vício da utilização da Internet. Foi 
desenvolvido pela Dra. Kimberly Young e é um questionário com 20 perguntas 
que mede níveis ligeiros, moderados e graves de dependência da Internet. Vá até 
lá e faça o seu próprio teste ou faça-o aqui mesmo, nas páginas do OLHO VIVO. 

O LABORATÓRIO DA ALIMENTAÇÃO FOI ATÉ AO BUFE-
TE DOS ALUNOS
Estão a decorrer as sessões do Labora-
tório da alimentação dirigidas às tur-
mas do 6º ano. Estas ações são dina-
mizadas pela Nutricionista, Dr.a Regina 
Afonso do ACES cova da Beira - Centro 
de Saúde. As sessões, de 45 minutos, 
decorrem no bufete pequeno dos alu-
nos, durante os tempos letivas da ma-
nhã ou da tarde.

As decisões tomadas em criança origi-
nam bons hábitos alimentares e dimi-
nuem o risco associado à prevalência 
de doenças relacionadas com erros ali-
mentares. O objetivo das sessões do La-
boratório da alimentação foi o de pro-
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gerais, níveis de prevenção e um ou dois tipos de cancros. A particularidade des-
te projeto é que, para além de abordar os vários níveis de prevenção oncológica, 
explora a representação social, que os alunos têm da palavra cancro. A recetivi-
dade dos alunos e dos docentes é muito positiva. 

As sessões com as turmas do 12ºano e do 11º ano já decorreram, tendo partici-
pado todas as turmas, com cerca de 370 alunos.

Nesta fase decorrem as inscrições para as turmas do 10ºano regular e profissio-
nal. As sessões irão decorrer durante o mês de fevereiro e março.

No dia 4 de fevereiro, simbolicamente assinalámos o Dia Mundial de Luta contra 
o cancro. Os alunos das turmas TAS17 e TAS18 escreveram frases alusivas ao 
tema (afixadas no placard do átrio principal da escola) e distribuíram folhetos 
sobre o cancro, cedidos pela LPCC, através da UCC, nas suas localidades para que 
a mensagem de luta contra o cancro chegasse mais longe. 

+ Contigo 
O projeto + Contigo vai este ano ser 
implementado nas turmas 7ºB (grupo 
controlo) e 7º D (grupo de intervenção), 
no âmbito da promoção da Saúde Men-
tal em contexto escolar. 

Recolhidas todas as autorizações ne-
cessárias para a intervenção, decorre-
ram no início de janeiro, na biblioteca 
Eugénio de Andrade sessões formati-
vas para os Encarregados de Educação 
e professores das turmas envolvidas.

O período de intervenção é composto 
por 7 momentos de contacto com os 
alunos, que irão decorrer até ao final do ano letivo, dinamizados pela Enfermeira 
Filomena Correia (UCC). No grupo de controlo haverá uma sessão inicial e outra 
no final. 

No dia 12 de março iremos assinalar o Dia + contigo, com uma atividade que 
está  a ser preparada com os alunos das duas turmas. Esteja atento porque vai 
também pode participar nestas atividades!

No ano letivo anterior o projeto + contigo, foi desenvolvido com alunos da tur-
ma 8ºE, que neste momento estão no 9ºE. Alguns destes alunos participaram 
no Encontro + contigo, que decorreu em Coimbra, em outubro de 2018, onde 
apresentaram um pequeno vídeo da sua autoria, que foi bastante elogiado pela 
equipa coordenadora do projeto, a nível nacional. 

Na sequência do que têm vindo a aprender sobre a prevenção do bullying e  
promoção de uma boa saúde Mental, estes alunos, orientados pela Enfermeira 
Filomena Correia da UCC, estão a  preparar uma intervenção que irá decorrer nas 
turmas do 5ºano, denominada “Ser (in)diferente”. Esta formação interpares irá 
decorrer brevemente. 

Acreditamos que a mensagem passada de alunos para alunos terá um significa-
do diferente e terá um impacto mais positivo na construção da personalidade 
dos nossos  jovens adolescentes, com impacto relevante na sua saúde mental.

Projeto - Bem Crescer/Mal Crescer
As ações sobre sexualidade, bullying, violên-
cia, consumos, peso excessivo e obesidade 
estão a chegar

As enfermeiras estagiárias do 4º ano do 
Curso de Enfermagem da Escola Superior 
de Saúde Dr. Lopes Dias de Castelo Branco, 
coordenadas pela Professora Doutora  Ana 
Maria Baptista Oliveira Dias Malva Vaz , a 
partir do dia 12 de março vão estar na nos-
sa escola para desenvolver sessões sobre 
sexualidade, bullying, violência, consumos, 
peso excessivo e obesidade, nas turmas do 
5º, 6º 7º e 8º anos que se inscreverem.

Nesta fase existe um ficheiro partilhado pela equipa PES no google drive, os DT 
poderão inscrever as turmas e selecionar um dos temas para ser trabalhado com 
os alunos. Devido à falta de calendário disponível, este ano, apenas será possível 
a realização de uma sessão por turma. 

À semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, em que este pro-
jeto (Projeto - Bem Crescer/Mal Crescer) tem vindo a decorrer na nossa escola, 
estamos certas que as sessões serão muito bem recebidas por alunos e por pro-
fessores, proporcionando experiências e aprendizagem por técnicos especializa-
dos na área da saúde.

A equipa PES

Avaliar, permeabilizar, ligar, reanimar, estabilizar…
… São verbos que agora fazem mais sentido 
para os alunos, não docentes e docentes que 
participaram nas  sessões sobre Suporte Bá-
sico de Vida (SBV), promovidas pelo PES em 
parceria com o a UCC – Centro de Saúde do 
Fundão e dinamizadas pela Enfermeira Espe-
cialista Sandra Cunha.

Ao longo dos meses de outubro, novembro, 
dezembro e janeiro foram realizadas no nos-
so agrupamento sete sessões para alunos; 
duas sessões para docentes e  uma para não 
docentes, tendo participado no global,  129 
alunos, 31 docentes e 18 não docentes.

Estas sessões formativas permitiram capacitar uma significativa percentagem 
de elementos da comunidade escolar com competências técnicas e responsabi-
lidade cívica, através de uma aprendizagem participativa de SBV, para atuar em 
caso de necessidade e  para assumirem o papel de primeiro elo da Cadeia de 
Sobrevivência.

A escola é um local onde um elevado aglomerado populacional convive e vive 
diariamente, e onde o risco existe. Ao longo das sessões, os participantes foram 
tomando consciência dos riscos acrescidos, que existem, em locais onde a con-
centração populacional é elevada e onde a população adulta tem uma média de 
idades significativa (existindo maior risco de PCR). Na população mais jovem, 
sendo menos frequente, o risco de PCR também existe, requerendo a necessidade 
de intervenção o mais rapidamente possível. Em locais onde a concentração de 
pessoas é elevada a necessidade de um desfibrilhador faz cada vez mais sentido. 
Hoje existem desfibrilhadores automáticos, muito intuitivos que não requerem a 
intervenção de técnicos especializados e são mais fáceis de utilizar com eficácia. 
Seria muito bom se a escola se pudesse equipar com um destes equipamentos!

A equipa PES agradece publicamente à enfermeira Sandra Cunha o trabalho que 
realizou, junto da população escolar. Esperamos, futuramente, continuar a con-
tar com os seus conhecimentos e a sua grande experiência para a formação dos 
elementos da comunidade escolar em SBV.

PORQUÊ ONCO@EDUCAR?
Reproduzimos as palavras da Enfermeira Filomena Correia da UCC – Centro de 
Saúde do Fundão, que recolhemos do VOLUME Nº 2 (fevereiro-março-abril) do 
BOLETIM DA UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE DO FUNDÃO - MUDAR 
PARA @PROXIMAR, relativamente ao Projeto Onco@educa:

A primeira questão que se coloca é: porquê abordar uma temática tão difícil à 
qual associamos o medo e a morte, em contexto escolar? 

• Porque a incidência de cancro tende a aumentar e todos os anos 9.6 milhões de 
pessoas con6nuam a morrer de cancro; 

• Porque que todos têm um papel a desempenhar nesta luta; 

• Porque todos juntos, aumentando a literacia em saúde e a compreensão sobre 
o cancro, reduzimos o medo causado por mitos e crenças erradas e podemos 
criar mudança! Através da procura atempada dos serviços de saúde. (www.liga-
contracancro.pt) 

• Porque atendendo ao aumento anual da incidência e mortalidade por cancro 
em Portugal, especial atenção deve ser dada à implementação de ações que vi-
sem o seu controlo, procurando-se atuar essencialmente ao nível de dois compo-
nentes: prevenção e deteção precoce.

Os esforços de prevenção do cancro ou melhor dos cancros, deverão começar 
numa idade precoce e manter-se ao longo de toda a idade escolar. É por isso fun-
damental promover a articulação entre as entidades com atividade na luta contra 
o cancro e os estabelecimentos de ensino, fomentando sessões de educação para 
a saúde que visem a prevenção oncológica e incentivem a procura dos cuidados 
de saúde.

Este projeto, tem como objetivo prin-
cipal partilhar conhecimentos na área 
da oncologia e prevenção da doença 
oncológica. Na atualidade é composto 
por três sessões de educação para saú-
de: Cancro da Pele, dirigida a alunos 
do 10º ano; Cancro da Mama/Testiculo 
dirigida a alunos do 11º ano e Cancro 
do Colo do Útero/HPV, dirigida a alu-
nos do 12º ano. Durante os três anos, 
de frequência do ensino secundário, 
cada aluno participa uma vez por ano, 
numa das sessões do Projeto Onco@
educa, onde são abordados conceitos 

NOTÍCIAS DO PES (Programa de Educação para a Saúde)
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Dia da violência contra as mulheres

A obra que vimos na entrada , constituí-
da por um manequim de uma mulher a 
voar e um tronco de manequim aberto 
coberto de barro por dentro a sair de 
uns trapos, foi o trabalho feito por alu-
nos do 9º A  para o “Dia da violência 
contra as mulheres”. A peça represen-
ta a busca das mulheres por liberdade, 
estando por isso o manequim feminino 
a voar na direção contrária ao homem 
no tapete de farrapos, peças tradicio-
nalmente feitas pelas mulheres, repre-
sentando o trabalho de dona de casa. O 
manequim é um homem pois, segundo 
o cristianismo, a mulher foi feita a par-
tir  homem (Deus fez Eva de uma cos-
tela de Adão).

No âmbito do projeto Clube da Saúde, 
em parceria com o PES e o centro de 
saúde do Fundão (CSF), a turma TAS17 
dinamizou uma atividade relaciona-
da com o dia mundial de luta contra a 
SIDA.

A comunidade (alunos, professores e 
auxiliares) foi convidada  a preencher 
um inquérito com 10 questões sobre 
mitos e verdades sobre SIDA ao qual 
responderam 84 pessoas, a grande 
maioria entre os 14 e 17 anos.

Os resultados foram apresentados no 
dia 7 janeiro e foi feita uma sessão de 
esclarecimento que contou com a pre-
sença da Drª. Rita Faísca, Infecciologista 
do Centro Hospitalar e Universitário da 

Dia mundial de luta contra a SIDA | 1 de dezembro

Cova da Beira (CHUCB) e a enfermeira 
Filomena Correia. Estiveram presentes 
os alunos das turmas  TAS17, TAS18, 
APS18 e APS17.

As alunas do TAS17, Carolina David 
e Patrícia Marques

No dia 17 de janeiro o grupo Histérico apresentou a sua dramatização “história 
verídica”, escrita pela aluna Bia Pacheco, a um anfiteatro cheio! O tema é um 
tema que infelizmente nunca se esgota - a violência contra a mulher. E estiveram 
todos tão bem - público, técnicos e elenco! Esperamos poder repetir na comemo-
ração do Dia da Mulher em março.

A nossa ex-aluna e atriz Núria Guedes, visitou-nos e trouxe a sua colega Vitória 
do curso de teatro em Évora que se encontram a frequentar. Preparou para o 
grupo de teatro Histérico um ateliê excelente sobre Corpo e Voz. Foi tão bom 
revê-la e sentir a sua energia e humanidade tão bonita e sincera. E constatar que 
já cresceu tanto e que está maravilhosa! Obrigado Núria e volta sempre!!!!

GRUPO DE TEATRO HISTÉRICO

No período que antecedeu a época na-
talícia decorreu na comunidade escolar 
a Campanha de recolha de bens a favor 
do projeto “Ser Solidário”. A campanha 
decorreu na escola sede e na escola 
Santa Teresinha, numa clara demons-
tração do espírito solidário da comuni-
dade escolar, destacando, também este 
ano, a ampla participação dos alunos 
do 1º ciclo e suas famílias. Mais uma 
vez, a Direção do Agrupamento promo-
veu a Ceia de Natal Solidária, permitin-
do recolher produtos essenciais. Com 
os contributos reunidos nestas ativida-
des, foi possível oferecer 15 cabazes de 
Natal a alunos carenciados dos vários 
níveis de ensino e recolher bens não 
alimentares que permitirão continuar a 

apoiar alunos ao longo do ano.

Decorreu também com muito bons 
resultados a habitual divulgação dos 
produtos da APPACDM do Fundão. A 
coordenação do projeto “Ser Solidário” 
agradece toda a colaboração da comu-
nidade escolar nestas atividades, bem 
como o empenho dos alunos voluntá-
rios, em particular na organização dos 
cabazes de Natal, e na receção, seleção 
e arrumação de todos os contributos 
recebidos, sem esquecer os que leva-
ram a cabo as campanhas de âmbito 
nacional promovidas pela AMI e Liga 
Portuguesa Contra o Cancro.

Ana Brioso Infante, Coordenação do 
projeto “Ser Solidário”

PROJETO SER SOLIDÁRIO
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Na sequência do estudo da fotossíntese e da quimiossíntese na aula de Biologia, 
lembrei-me de uma notícia que tinha lido há uns tempos atrás, sobre um acon-
tecimento que pode vir a ser uma revolução no mundo da Biologia. Afinal os 
fungos são HETEROTRÓFICOS ou AUTOTRÓFICOS?
Deixo-vos um texto que pesquisei e adaptei do site https://medium.com/bio-
blog-esem/fungos-mutantes-de-chernobyl-1d67d6fde6d.
Com a explosão de Chernobyl muita radioatividade foi libertada, o que fez com 
que a maioria dos seres vivos morresse ou que crescesse com deformidades. 
Alguns anos após o acidente, durante uma das 
inspeções de rotina, um dos robôs que circulava 
no local encontrou uma mancha preta, semelhan-
te a um bolor, numa das paredes do reator que 
originou o acidente. Nessa mancha foram desco-
bertos 37 tipos de fungos diferentes, incluindo 
variações do fungo causador da micose, Clados-
porium sphaerospermum, e o fungo que ataca as 
plantações de alho, o Penicillium Hirsutum. Como 
terá sido possível a estes fungos sobreviverem 
nas condições em que a cidade de Pripyat se en-
contra? 
Todos sabemos que as plantas utilizam a clorofi-
la para realizar a fotossíntese, processo em que a 
luz solar captada pelos fotossistemas é transformada em glicose, nutriente que 
utiliza para as suas funções metabólicas e que passa para as cadeias alimentares 
a partir dos produtores. 
Os fungos possuem melanina (o mesmo pigmento que faz com nossa pele, cabe-
los e olhos sejam escuros). 
Os fungos encontrados no reator de Chernobyl aparentemente beneficiam da 

elevada radiação e usam a melanina como pigmento fotossintético, permitindo 
assim que produzam a sua própria matéria orgânica, tornando-se radiotróficos
Já se sabia há algum tempo que os fungos que vivem em locais com elevada inci-
dência radioactiva são ricos em melanina, tornando-se mais escuros. No entanto, 
este facto, era associado a um meio de proteção. 
Posteriormente foram realizadas várias experiências, comprovando-se que estes 
fungos sofreram mutação e conseguem realizar “radiossíntese”, o que promove 
o seu crescimento e multiplicação. 

Não se sabe ao certo como é que os fungos ocupa-
ram aquele local, após o acidente. A sobrevivên-
cia e reprodução destes fungos em locais como 
Chernobyl, demonstra que esses mesmos fungos 
podem ser uma ajuda nas pesquisas científicas e 
espaciais.
Dos trinta e sete fungos descobertos, oito foram 
enviados para a Estação Espacial Internacional, in-
cluindo um dos fungos que surgiu, por mutação 
a partir da radiação, o Cladosporium cladospo-
rioides. O objetivo foi apurar se os fungos eram 
capazes de sobreviver com a radiação espacial, da 
mesma forma que conseguiram viver com a radia-
ção de Chernobyl.

A radiação espacial é um dos grandes empecilhos para a colonização/exploração 
de outros planetas, uma vez que  o contato com uma grande quantidade de ra-
diação espacial danifica o DNA.
Os cientistas acreditam que os microrganismos que foram enviados para a Esta-
ção Espacial irão ajudar os seres humanos a conquistar outros mundos.

Simão Pereira (TAS18)

O Único Ser Vivo que Sobrevive em locais de elevada Radioatividade 

O termo inteligência artificial foi criado 
em 1956, mas só se popularizou hoje 
graças aos crescentes volumes de dados 
disponíveis, algoritmos avançados, me-
lhorias no poder e no armazenamento 
computacionais. A inteligência artificial 
possibilita que máquinas aprendam 
com experiências, se ajustem a novas 
entradas de dados e realizem tarefas 
como seres humanos.
No nosso projeto iremos analisar a po-
luição luminosa a partir de câmaras 
de infravermelhos e de câmaras fo-
tográficas com a ajuda do Raspberry 
Pi, que irá identificar as regiões mais 
problemáticas de dois continentes: 
África e Europa. A medição da intensi-
dade luminosa pelo computador será 
programada para quando a Estação 
Espacial Internacional (ISS) passar so-
bre o continente africano e europeu. 
Queremos também medir o brilho dos 
LEDs de cores diferentes para verificar 
quais são os menos prejudiciais, atra-
vés do computador Raspberry Pi para 
depois simularmos uma rua. Para simu-
larmos a rua vamos planear uma expe-
riência com o Raspberry Pi, a câmera 
infravermelha, um circuito elétrico com 
um sensor de posição e LEDs multico-
loridos e, em seguida, programar em 
Python - linguagem de programação de 
alto nível - para que o LED só se acenda 
quando um obstáculo é colocado à sua 
frente.
A Google, dando sequência às suas ini-
ciativas no âmbito da popularização da 
inteligência artificial, acaba de anunciar 
o lançamento de um kit de visão com-
putacional com suporte para Raspberry 
Pi. Trata-se do AIY Vision Kit, um con-

Vertentes da inteligência artificial

junto equipado com aceleração por rede 
neural e capaz de garantir recursos de 
visão computacional sem depender da 
nuvem.  Apesar do baixo consumo ener-
gético, o processador garante o funcio-
namento pleno de todos os recursos de 
rede neural do AIY Vision Kit. O equi-
pamento da Google permite a criação 
de computadores capazes de realizar 
ações como identificar diferentes tipos 
de plantas e animais, saber quando o 
cão está à porta de casa ou quando o 
carro sai da garagem. Se gostas de pro-
gramar e de realizar experimentações 
com o Raspberry Pi, podes contar com o 
kit da Google para criar uma espécie de 
circuito interno caseiro e feito com as 
tuas próprias mãos.
Falando agora da linguagem Python, 
que estamos a usar para programar no 
nosso projeto, esta é uma linguagem 
que tem vindo a crescer bastante nos úl-
timos anos e muitas empresas têm ado-
tado essa linguagem, como por exemplo 
o Google e a NASA. Dentro das lingua-
gens de programação que possuem re-
cursos para Inteligência Artificial, talvez 
o Python seja aquela mais utilizada para 
a aprendizagem da máquina e análise 
de dados.
O avanço tecnológico e nomeadamente 
a inteligência artificial tem, sem dúvida, 
as suas vantagens, a tecnologia deve ser 
usada para promover avanços e desen-
volvimento para os seres humanos e, 
para que as coisas não saiam do contro-
le, é imprescindível que pesquisadores e 
cientistas eduquem a sociedade quanto 
ao uso responsável da Inteligência Arti-
ficial.

Adriana Marques, 12CT2

No âmbito da disciplina de Higiene, Segurança e Cuidados Gerais, a turma TAS17 
deslocou-se à cantina escolar no dia 16 de janeiro. Realizaram essa pequena vi-
sita no plano do módulo a ser estudado (UFCD 6575-Cuidados na Alimentação 
e Hidratação). 

Tínhamos como objetivo verificar o funcionamento de uma cantina/refeitório e 
as regras e procedimentos existentes. 

Ao longo da visita pudemos observar que a cantina tinha em atenção todos os 
cuidados essenciais quanto à segurança alimentar para todos. Desde a receção e 
armazenamento dos alimentos até à sua preparação e serviço muitos foram os 
aspetos que nos surpreenderam pois desconhecíamos por completo o trabalho 
que ali se realiza.

Os espaços encontram-se devidamente separados, identificados e higienizados 
e nada escapa aos cuidados de quem ali trabalha: a D. Paula, Olga, Fátima e Ana 
mostraram as suas tarefas diárias e os cuidados a ter em todos os processos. 
Têm várias formações de higiene e segurança alimentar. 

Foi muito interessante esta visita pois não fazíamos ideia do trabalho ali reali-
zado. Realçamos ainda que no refeitório há muito desperdício alimentar porque 
nós, alunos, não temos a devida preocupação. Temos de trabalhar este aspeto. 

Aconselhamos a todos uma visita a este espaço. 

Turma TAS17

Visita de estudo à cantina da escola
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Temas em discussão 
No ensino Básico: 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

SALVAR OS OCEANOS

No ensino Secundário:

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

REVERTER O AQUECIMENTO GLOBAL

Concorreram duas listas no ensino secundário e três no ensino básico, num total 
de 50 alunos de 5 turmas do ensino básico e 8 do ensino secundário.

Dia 28 de janeiro decorreu o debate com o deputado da Assembleia da República 
Álvaro Baptista. Estiveram presentes candidatos à sessão escolar e a turma CSE 
do 11º. 

Dia 17 de Janeiro, às 16:30 na sala 21, decorreu a apresentação pública das medi-
das das listas. Dia 21, durante todo o dia decorreram as eleições nas quais foram 
eleitos 15 deputados do ensino secundário e 23 do ensino básico às respetivas 
sessões escolares. 

No ensino básico votaram 267 alunos e no ensino secundário votaram 207 alu-
nos.

A sessão escolar do ensino secundário decorreu no dia 24 de janeiro e a do en-
sino básico no dia 25.

Nestas sessões foram eleitos 3 deputados mais 1 suplente para as sessões distri-
tais de Fevereiro, 18 e 19, na Covilhã, ensino básico, e em Castelo Branco, ensino 
secundário.

Eleitos para o ensino básico
Efetivos Turma 

João Esteves Madrinha 8º C

Alexandre Miguel Soares Roque 8º A

Diogo José Agostinho Silva 8º A

Suplente 

Beatriz Cunha Gonçalves 8º B

Candidata à mesa 

Melissa Galiasi Ferreira 8º B

Eleitos para o ensino secundário
Efetivos Turma 

João Pedro Godinho Nogueira 10º CT2 

Mariana Antão Gonçalves 11º CSE 

Diana Sofia Bogalheiro Lopes 11º CSE

Suplente 

Pedro Correia Pinto 11º CSE

Foram candidatos à presidência da mesa da sessão distrital os alunos Melissa 
Galiasi Ferreira do 8º B e Ana Rita Pinto da Silva do 12º CT3. A aluna Melissa Ga-
liasi Ferreira foi eleita para vice-presidente da mesa da sessão distrital.

Decorreram nos dias 18 e 19 de Fevereiro as sessões distritais.

Os alunos João Pedro Godinho Nogueira e Mariana Antão Gonçalves represen-
tarão o distrito de Castelo Branco na sessão nacional do Parlamento dos Jovens 
– ensino secundário – que decorrerá nos dias 20 e 21 de Maio na Assembleia da 
República em Lisboa. O aluno João Pedro Godinho Nogueira foi eleito porta-voz 
do distrito e duas das medidas propostas pelo Agrupamento de Escolas do Fun-
dão serão apresentadas na sessão nacional.

A todos os alunos que participaram, integrando listas, votando, estando nas ses-
sões escolares e regionais o nosso muito obrigado por, mais uma vez, deixarem 
uma belíssima imagem do Agrupamento. Aos representantes eleitos para irem à 
Assembleia da República votos de sucesso.

Conceição Godinho, Natália Marques, Maria Graciete Filipe, António Amaral
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Longe vai o tempo em que Espanha, logo aqui ao lado, ficava longe, muito longe, 
separada por uma fronteira que “aguçava o apetite” aos contrabandistas.

Mudaram-se os tempos e as vontades dos homens, como dizia o Poeta, e os alu-
nos do 9º ano do AEF, que estudam a língua de nuestros hermanos, o espanhol, 
mostraram isso mesmo no passado dia 1 de fevereiro. 

No âmbito do intercâmbio que o nosso agrupamento mantém, há algum tempo, 
com o I.E.S.O. Los Barruecos, os alunos do 9º B e do 9º D deslocaram-se a Mal-
partida de Cáceres, onde puderam “contrabandear” culturas. Recebidos na casa 
de cultura fomos presenteados com um espetáculo preparado pelos alunos do 
I.E.S.O. Los Barruecos, que nos mostraram danças tradicionais, poesia (da autoria 
de uma aluna) e música.

Para fomentar o convívio entre visitados e visitantes, seguiu-se uma visita guiada 
a Malpartida de Cáceres, de que se destacam o Museu da lã e transumância e a 
catedral. Não apenas por olharmos a torre da igreja, mas porque o estômago já 
dava horas (teníamos hambre), o convívio fez-se à volta da mesa, com o “inter-
câmbio gastronómico”. Nós levámos daqui os nossos pratos tradicionais (não 
nos esquecemos das cerejas, que iam nos pastéis) que expusemos ao lado dos 
pratos típicos de Espanha e daquela região. Tão lauto foi o repasto, que até o S. 
Pedro teve inveja e durante o tempo em que estivemos recolhidos a almoçar nos 
presenteou com uma ou duas chuvadas dignas desse nome (Durante o tempo 
restante, o S. Pedro até foi nosso amigo e deixou a tempestade ‘Helena’ em Por-
tugal!).

“Merenda comida, companhia desfeita” e após o almoço, feitas as despedidas e 
trocados contactos (longe vai o tempo das moradas, agora são os endereços de 
email, as redes sociais!), partiram os alunos e professores do AEF para Cárceres, 
acompanhados pelos professores da escola espanhola, para visitarem o centro 
histórico daquela cidade.

Só porque se trata de um intercâmbio, amigos do I.E.S.O. Los Barruecos cá vos 
esperamos no próximo ano!

Os participantes

Intercâmbio escolar com o I.E.S.O. Los Barruecos e visita de estudo a Cáceres

Transpor fronteiras
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Visita de estudo a Lisboa

Também estes equipamentos foram sofrendo algu-
ma evolução ao longo da história. Numa das salas 
pudemos ver vários,  alguns dos quais, portáteis e 
mais pequenos, outros maiores e fixos. Um rádio 
antigo servia para despertar o doente, após o trata-
mento com os choques, para que mais facilmente 
acordassem de uma forma calma. No hospital havia 
também condições para realizar cirurgias (sala das 
cirurgias) e uma sala de dentista, onde os equipa-
mentos e materiais específicos  estavam expostos.

Noutra sala encontrámos a maquinaria necessá-
ria para fabricar comprimidos e outros remédios, 
constituindo a farmácia de apoio ao hospital.

A filosofia do tratamento do doente mental no pas-
sado levou à construção do Hospital sobral Cid, 
num local amplo, constituído por diversos pavi-
lhões e afastado do centro da cidade, onde os doen-
tes  deambulavam, nos intervalos dos tratamentos, 

mas também onde podiam realizar diversas atividades para se ocuparem. Esta 
era uma forma de manter os doentes mais calmos. Numa das salas, pudemos ver 
alguns desses trabalhos manuais executados pelos doentes e noutra algumas 
alfaias agrícolas que também utilizavam quando eram levados para os campos 
do mondego.

Os momentos marcantes da vida daquele hospital também ali estavam represen-
tados, por um conjunto enorme de fotografias de doentes de profissionais.

Paralelamente aos cuidados e tratamentos dados aos doentes internados neste 
hospital, encontrámos noutras salas materiais de apoio ao conhecimento e à 
aprendizagem dos profissionais de saúde que ali trabalhavam no passado (ma-
pas com o corpo humano, esqueleto verdadeiro (doado por um dos doentes que 
ali viveu durante toda a sua vida), livros, microscópios, etc).

…Hoje, no Hospital Sobral Cid, trabalha-se de forma um pouco diferente. Conhe-
cemos duas estruturas que permitem lidar com doentes que ali estão internados:

Serviço de patologia dual – Este serviço, instalado num dos pavilhões do Hospi-
tal, tem um serviço de internamento para pessoas que para além de um proble-
ma mental têm um comportamento adicto relativamente a alguma substância 
ou comportamento, podendo uma situação ser causa ou consequência, uma da 
outra. Este serviço é único no país. Cada vez mais também, são aqui tratados 
casos de doentes dependentes do uso da internet, jogos e outros equipamentos 
eletrónicos.

A sala de snoezelen - uma das melhores do país permite tratamentos a muitos 
doentes aqui internados, contribuindo para o seu bem estar e permitindo que 
vivam de uma forma mais calma e tranquila. Tão tranquila, que por vezes é ne-
cessário arranjar estratégias radicais para conseguir arrancar os doentes da sala 
de snoezelen, uma vez que gostam tanto de lá estar que não querem sair.

O hospital presta apoio domiciliário, através de equipas multidisciplinares,  a 
doentes que estão em casa, numa vasta área, ao redor de Coimbra.

Em saúde mental  a comunicação é fundamental, foi-nos dito algo que conside-
rei muito importante: “Não se sabe tudo sobre o doente à primeira vista, para 
conhecer o seu problema é necessário juntar as peças da sua história”. E é no 
contacto continuado com o doente, que nos vamos apercebendo dos seus verda-
deiros problemas.

Houve sempre um grande estigma, relativamente à doença mental. A sociedade 
tem medo da loucura! Talvez porque é difícil de entender!

A visita  ao Hospital Sobral Cid e a retrospetiva histórica dos cuidados propor-
cionados aos doentes ao longo da sua história vão ser uma fonte inspiradora 
para a bordagem do tema no âmbito da UFCD Cuidados em Saúde Mental.

Turma TAS18

Ao iniciar-se na turma TAS18  a UFCD 6579 - Cui-
dados na saúde mental, a visita ao Hospital psiquiá-
trico Sobral Cid, em Coimbra, não poderia ter sido 
mais oportuna.

Esta visita interdisciplinar decorreu no dia 6 de fe-
vereiro e envolveu alunos das turmas TAS18, TAS17 
e APS18.

Nas palavras dos alunos da turma TAS18 relata-se 
assim, o que os alunos puderam presenciar na visita 
ao Centro interpretativo da Psiquiatria e a outros 
espaços visitados naquele hospital:

… Durante a visita ao hospital Sobral Cid apercebi-
-me de muitas coisas, relativamente à saúde mental.

Numa primeira conversa com o enfermeiro que nos 
recebeu, falou-nos do que é a doença mental e sobre 
o Hospital Sobral Cid. Este hospital foi fundado em 
1945 e construído numa quinta agrícola perto de 
Coimbra. Este aspeto era muito importante na época porque ao mesmo tempo 
que isolava o doente da sociedade permitia que estes tivessem um ambiente 
mais calmo em contacto com a natureza, pois acreditava-se que trazia tranquili-
dade aos doentes.

Hoje em dia, os problemas mentais mais frequentes são a depressão e a ansie-
dade. Estes problemas limitam a vida das pessoas, mas felizmente hoje existem 
psicofármacos que ajudam a viver a vida de uma forma mais tranquila. 

Ao longo da história deste Hospital, a reinserção na sociedade foi sempre algo 
muito importante e por isso foram criadas condições para ensinar os doentes a 
estarem preparados para o dia-a-dia; ensinavam-se a cozinhar, tratar da casa, do 
campo, para que pudessem ser autossuficientes.

… Fiquei a saber mais sobre saúde mental. Este é um assunto, pelo qual me inte-
resso cada vez mais, não só porque o conceito de saúde abrange não só a saúde 
física, mas também a saúde psicológica e social, mas também porque a doença 
mental é cada vez mais um problema atual. Segundo nos informaram, uma, em 
cada quatro pessoas sofre de problemas ao nível da saúde mental, sendo a de-
pressão a ansiedade patológica os situações de maior desequilíbrio ao nível da 
saúde mental.

A visita às várias salas do centro interpretativo da psiquiatria presenteou-nos 
com uma retrospetiva histórica da evolução da área da psiquiatria, permitindo-
-nos ficar a perceber como eram tratados os doentes mentais no passado e atual-
mente. A evolução foi enorme!

Na sala que representava a enfermaria do doente mental no hospital Sobral Cid 
antigamente, encontrámos uma cama de ferro e sobre ela um cinto que servia 
para prender os doentes à mesma, quando os doentes estavam mais exaltados. 
Encontrámos ainda alguns objetos necessários ao doente, como por exemplo 
uma cadeira sanitária. Penduradas num cabide encontravam-se as roupas com 
as quais o doente mental do Sobral Cid se vestia. Destaca-se que os doentes cir-
culavam pelo espaço amplo do campus do hospital e por isso vestiam “roupas 
de andar na rua”, em vez dos tradicionais pijamas que estaríamos à espera de 
ver num doente.

Na sala que representava o que eram as refeições, não ficou despercebido o facto 
de as cadeiras terem cinto e de estarem diretamente ligadas à mesa, através de 
uma estrutura metálica, para que não caíssem, nem saíssem do sítio. As loiças 
eram de alumínio para não quebrarem sempre que fossem atiradas ao chão. 
Mais do que uma medida económica, esta era uma medida de segurança, uma 
vez que os pedaços de vidro ou porcelana, sendo cortantes poderiam ser uma 
arma contra outros doentes e profissionais de saúde. Também existiam loiças de 
porcelana e de vidro, mas estas apenas eram usadas quando havia visitas.

Uma das formas de tratamento, mais frequentes, aos doentes mentais, passa-
vam muitas vezes por administrar choques eléctricos, com várias intensidades. 

Cuidados na Saúde Mental – UFCD 6579 de HSCG
Contributo da visita de estudo a Coimbra para abordagem do tema na sala de aula.

No passado dia 11 de janeiro, as tur-
mas de 9º ano do agrupamento de es-
colas do Fundão partiram de autocarro, 
por volta das 6h45, rumo a Belém, com 
a disciplina de português em inter-
disciplinariedade com a disciplina de 
geografia e educação visual. Aquando 
da chegada assistiram á representação 
da obra “Auto da Barca do Inferno” de 
Gil Vicente, no Mosteiro dos Jerónimos, 
foi incrível e com um leque de atores 
bastante reduzido, mas ainda assim a 
peça realizou-se surgindo várias situa-
ções cómicas de situação e interação 
das personagens com os alunos. Após 

assistirem á peça, as turmas dissipa-
ram-se pelas ruas de Belém, para irem 
almoçar e “conhecer a zona”, á hora 
combinada, todas as turmas reuniram-
-se e foram visitar o Mosteiro dos Jeró-
nimos, o Centro Cultural de Belém e o 
Padrão dos Descobrimentos, dos quais 
fizeram alguns esboços para a discipli-
na de educação visual. Por fim as tur-
mas dirigiram-se aos respetivos auto-
carros para que pudessem regressar ao 
Fundão.

Alice Alvo nº 3, 9º E
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A Escola EB de Valverde não quis deixar de manter viva a tradição de sair à rua 
e de cantar as janeiras. Assim na tarde do dia 7 de Janeiro os alunos do 1º ao 4º 
ano acompanhados pelas docentes e auxiliares, com as coroas nas cabeças pare-
cendo verdadeiros reis e rainhas, entoaram pelas ruas da aldeia os cânticos das 
janeiras, recolhidos pelos alunos, tendo animado todos os que encontraram pelo 
caminho. Foi uma tarde animada e muito divertida e um reviver de costumes e 
tradições muito bem aceite por todos os que nos receberam. 

“ Dia de Reis”

A Escola EB de Valverde comemorou a 
chegada do final do 1º Período com a 
realização de atividades diversas, di-
vertidas e animadas no sentido de va-
lorizar os costumes e tradições desta 
quadra. Como já faltavam poucos dias 
para o Pai Natal chegar, na última sema-
na de aulas decorámos a nossa escola, 
pintámos desenhos alusivos à quadra 
Natalícia, decorámos a árvore de Natal 
e fizemos o nosso presépio. Também 
elaborámos uma pequena árvore de 
Natal decorada com materiais diversos 
para embelezarmos a nossa árvore de 
Natal lá de casa. Ficou fantástica!

Alunos e professores da EB de Val-
verde

“Natal com Arte”

Integrada na Educação e Formação Cívica dos alunos, foi comemorado “O Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência”, com uma atividade dinamizada pela 
Professora Lurdes. Os alunos puderam visualizar um power point e cantar algu-
mas músicas alusivas a este dia.

“Todos iguais…Diferentes…”.

No dia 22 de janeiro, os alunos da Esco-
la Básica de Valverde, realizaram uma 
visita de estudo subordinada ao tema, 
“Rota dos lanifícios”.

A visita teve início na Câmara Munici-
pal do Fundão, onde funcionou a Real 
fábrica-escola de lanifícios.

De seguida, fomos visitar o Museu dos 
Lanifícios, que funciona na Universida-
de da Beira Interior, na cidade da Co-
vilhã.

No museu pudemos ver o edifício onde 

Notícia 

existiam, antigamente, fábricas de la-
nifícios, as máquinas, os materiais e 
utensílios.

Entretanto, chegou a hora de almoço e 
fomos todos comer a nossa merenda 
deliciosa…

Finalizado o almoço, fomos brincar 
para o Parque da Goldra.

Por fim, fizemos um Peddy paper, no 
Pólo da real fábrica Veiga.

Foi um dia Fantástico!

Foram várias as atividades que prece-
deram a festa de Natal na nossa escola, 
realizada em conjunto com os meninos 
dos tempos livres.

Começámos por nos preocupar com a 
preservação do meio ambiente, enfei-
tando uma árvore do jardim, com vá-
rios materiais de desperdício. Fizemos 
enfiamentos e recorte de copos de io-
gurte para fazer estrelas e o nosso pre-
sépio foi feito com caixas de cartão. O 
resultado final, foi do agrado de todos.

Sem esquecer o Pai Natal, escrevemos 
e entregámos no marco dos correios, 
a nossa carta com uns pedidos muitos 
especiais, e o Pai Natal respondeu man-
dando-nos uma lembrança. 

Para a nossa apresentação da festa de 
Natal, pintámos um bonito cenário, e 

Natal no JI de Enxames

na hora do nosso pequeno espetáculo, 
vestimos a personagem alusiva à músi-
ca que escolhemos. Os aplausos foram 
muitos e ficámos muito contentes, por-
que toda a gente se deixou rir.

Antes do lanche final, pudemos assistir 
a uma pequena apresentação dos nos-
sos amigos do ATL, que se portaram 
muito bem e a um momento musical 
feito pelos alunos de acordeão. Final-
mente fomos surpreendidos pelo Pai 
Natal que chegou recheado de prendas, 
oferecidas pela Junta de Freguesia.

Para relembrar esta época tão especial, 
e o ambiente caloroso que se viveu, fi-
cam aqui registados alguns desses mo-
mentos.

Patrocínia Roque
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Eco Kit Tira Nódoas – Jardim de Infância de Pêro Viseu

A partir da leitura da história de Isabel Zambujal, Dias Felizes de uma Nódoa 
Teimosa, passámos para a exploração das nódoas que nos caem na roupa.

O inquérito sobre formas antigas ou tradicionais de tratamento de nódoas, le-
vado às famílias, para recolha de dados e produtos menos agressivos para os 
utilizadores e para o ambiente.

A procura, consulta e interpretação das etiquetas da 
própria roupa. 

A pesquisa e identificação de tecidos com diferentes 
composições – algodão, linho, lã e poliéster ou quanto à 
cor, textura, padrão…

Saponária Officinalis L.

Coar o preparado da Saponária

Diferentes detergentes e saponária, na lavagem

Registo de resultados

Produto Final
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Sem olhar à variedade de produtos 
das publicidades demos importância à 
aprendizagem do saber popular relati-
vo a métodos e ingredientes usados na 
remoção de nódoas de gordura, vinho, 
sangue, ferrugem, fruta, chocolate, ter-
ra… com a introdução de conceitos re-
lativos à sua composição e através de 
inquérito aplicado às famílias. 

Aprendemos a analisar, na nossa rou-
pa, a informação existente sobre as 
peças que vestimos e como devemos 
respeitar as instruções das etiquetas, a 
nossa principal ajuda, para a identifi-
cação de tecidos com diferentes com-
posições (algodão, linho, lã, nylon) para 
o tratamento e lavagem das peças de 
vestuário que usamos diariamente. 

Os métodos de remoção de nódoas, nos 
diferentes tipos de tecidos, foram tes-
tados realizando medições de volumes, 
pesagens de ingredientes, medições de 
temperaturas e tempo…

Se durante muito tempo não houve 
grande especificidade de produtos para 
limpar para além de sabão, vinagre, sal, 
limão e… mais tarde, por exemplo, o lí-
quido da louça retomamos a utilização 
de uma planta, vulgarmente conhecida 
por planta do sabão, a Saponaria offi-
cinalis L., que podemos encontrar de 
forma espontânea junto a pequenos 
cursos de água, na nossa região. Das 
várias tentativas feitas para remoção 
das nódoas nos tecidos com diferentes 
composições foi surpreendente obser-
var o resultado das lavagens com este 
tipo de detergente que preparámos à 
base de um produto natural, fácil de 

Eco Kit Tira Nódoas – Jardim de Infância de Pêro Viseu

utilizar e amigo do ambiente. 

O efeito da Saponária como sabão é de-
vido a uma substância chamada sapo-
nina, que tem as mesmas propriedades 
que o sabão e permite a formação de 
espuma (unir substâncias lipofílicas e 
hidrofílicas para remover nódoas de 
uma roupa).  

Criou-se um produto acessível o Eco Kit 
Tira Nódoas, uma bolsa de tecido com 
Saponaria officinalis L. seca e tritura-
da, Lavandula angustifólia, facultativo 
para perfumar, com folheto descritivo 
do procedimento, alternativo aos de-
tergentes convencionais para remoção 
de diversos tipos de nódoas, em dife-
rentes tipos de tecidos, eficaz e útil, 
mais amigo do ambiente e da saúde do 
utilizador, que pode ser obtido a baixo 
custo a partir de substâncias naturais, 
disponíveis na região, e de uso domés-
tico. Produto com mercado que contri-
buirá para a dinamização da economia 
regional, promovendo o respeito pelo 
património cultural e ambiental.

Alunos do Jardim de Infância de Pêro 
Viseu: Afonso Antunes, Dinis Neves, 

Gabriel Lourenço, Gustavo Nunes, 
Hernâni Raposo, Íris Silveira, Julia-
na Nunes, Mariana Borges, Matilde 

Fernandes, Salvador Azevedo, Tomás 
Gadanho, Wilson Pais, Renata Gomes 

Educadora do Grupo e coordenadora 
do projeto: Maria Teresa Gadanho de 

Oliveira e Félix

Assistentes Operacionais: Inês Neto   
e Marta Carvalho

No âmbito do projeto Mentes Empreen-
dedoras, a nossa turma TAS17, fez uma 
atividade relacionada com o Dia Mun-
dial do Abraço no dia 21 de janeiro.

Criou cerca de 100 exemplares do jogo 
“quantos queres” com o objetivo de 
promover abraços, sorrisos, afetos, e 
foram distribuí-los aos alunos do 1º ci-
clo da Escola Secundária do Fundão e 
da Escola Santa Teresinha.

Este projeto teve grande adesão por 
parte das crianças que prontamente 
utilizaram o jogo e puseram em prática 
os abraços.

O abraço é um gesto de carinho e de 
amor, mas os seus benefícios vão mui-
to para além da proximidade que cria 
entre as pessoas. Vários estudos apon-
tam que o abraço ou o ato de abraçar 
alguém traz mesmo benefícios para a 
saúde. A redução dos sentimentos de 
tristeza, da tensão arterial e da ansie-
dade são alguns dos benefícios apon-
tados. O abraço pode ainda abrandar o 
ritmo cardíaco, tal é a sensação de con-
forto e calma que traz, e aumentar a 
compaixão que sentimos pelos outros.

Até um abraço de 10 segundos é capaz 
de trazer benefícios para a saúde que 
passam pela redução da fadiga e da de-
pressão e pela melhoria da saúde car-
diovascular. Tudo porque quando da-
mos um abraço verdadeiro e sentido o 

Dia do abraço

nosso corpo liberta hormonas de bem-
-estar que nos deixam mais calmos, re-
laxados e felizes.

E tu, já abraçaste alguém hoje?



20 - março de 2019

A Academia Júnior de Ciências é um projeto desenvolvido pela UBI (Universida-
de da Beira Interior), iniciado em 26 de outubro de 2018 e que decorrerá até 5 
de abril de 2019, uma vez por semana, que pretende dar a conhecer o ambiente 
universitário e de investigação nas áreas da ciência e da tecnologia a alunos do 
ensino secundário. O programa conta com cerca de 20 alunos que foram sele-
cionados em várias escolas da região segundo as classificações mais altas às 
disciplinas de Matemática e Física. Eu e outros três alunos desta escola estamos 
a participar no projeto.

No primeiro dia fomos recebidos com uma palestra do professor universitário 
Manuel Fiolhais. A conferência “Dos eletrões às galáxias, passando pelo Homem” 
serviu como mostra das discrepantes escalas dos diferentes constituintes da ma-
téria, de grandes avanços científicos, como os supercomputadores, bem como 
do que podemos esperar a nível de evolução tecnológica no futuro, de referir, o 
aumento da capacidade de processamento computacional.

É importante referir que a cada 4 semanas cada aluno tem de escolher uma de 
cerca de três opções, para frequentar nas três sessões posteriores a uma primei-
ra em que assiste a uma palestra. No nosso caso, a escolha foi “Problemas de 
física em medicina”; nesta o principal objetivo foi entender como o vasto campo 
de conhecimento da Física permite criar técnicas de cuidado médico, nomeada-
mente, a audiometria, realizada através de um aparelho que permite mapear o 
espetro de audição de um indivíduo. Foi precisamente com esta tecnologia que 
lidámos, ao tentar decifrar uma situação-problema que nos foi proposta; para 
isso, investigámos, seguindo um método de recolha de informação e consequen-
te aplicação, o funcionamento do ouvido humano. Mais tarde, dedicámo-nos a 
entender processos de recolha de imagens médicas, como a TAC (Tomografia 
Axial Computorizada) e o exame Raio-X, seguindo o mesmo método da atividade 
anterior.

A segunda conferência a que assistimos focou-se na “Arte de transformar os maus 
resultados em sucessos científicos”. Para tal, o orador Paulo Almeida, professor 
na UBI, relatou-nos a sua experiência de insucesso científico que acabou por se 

Academia Júnior de Ciências

revelar uma grande descoberta: na preparação e purificação de compostos, ele 
e os seus estudantes acabaram por criar acidentalmente 2,1-benzosizoxazoles e 
espirobarbituratos, substâncias com potencial utilização no tratamento da gota 
e no combate à malária. Explicou-nos também o porquê de tais acasos acontece-
rem; tomemos como exemplo um investigador que, ao basear-se num trabalho 
que não contém uma descrição detalhada de todos os procedimentos realizados, 
não consegue replicar todas as condições originais de uma experiência.

Atualmente estamos a realizar a atividade “A importância de escolher BIO”. Na 
primeira semana lidámos com o processo de produção de papel. De facto, pu-
demos, a partir de celulose vegetal, criar folhas de papel e à medida que íamos 
executando as etapas necessárias para tal, fomos aprendendo tudo o que há 
para saber acerca deste material; desde a sua origem, às suas variedades, modos 
de uso e até propriedades medicinais. Na segunda sessão, seguimos as pegadas 
da estudante da universidade Flávia Morais que, acompanhada pela professora 
Joana Curto desenvolveu materiais poliméricos capazes de libertar fármacos em 
condições específicas, por exemplo de pH. Por outras palavras, cápsulas que po-
dem ser ingeridas, libertando o seu conteúdo em determinadas partes do trato 
intestinal, algo de extrema importância quando se pretende, por exemplo, evitar 
que certos medicamentos danifiquem determinados órgãos mas tenham efeito 
noutros. Assim, o nosso trabalho consistiu em criar as tais cápsulas; no entanto, 
devido ao curto período da atividade, fizemo-lo de forma mais simples: não con-
trolando as condições de libertação do conteúdo destas e sem todo o trabalho de 
pesquisa e testagem exigido pela investigação científica.

Assim, esta atividade, pela sua multiplicidade de experiências e de fontes de 
conhecimento, contribui para uma familiarização com diversos contextos, in-
cluindo aqueles que um dia podemos experienciar em contexto profissional. Este 
caráter multifacetado, associado a uma componente prática, faz com que a expe-
riência da Academia Júnior de Ciências seja uma importante ferramenta no que 
diz respeito a futuras decisões de carreira.

João Ramos, 12CT1

No desenvolvimento do projeto relati-
vo ao concurso “Moon Camp Challen-
ge” (desafio do acampamento na lua) 
cada equipa terá de criar o design 3D 
de uma base lunar através de um soft-
ware de computador (Fusion 360) e 
também responder a várias perguntas, 
tais como o modo como os astronautas 
sobreviveriam na lua e em que localiza-
ção na lua criaríamos a base lunar. Nal-
gumas destas questões a Inteligência 
Artificial será uma grande parte da res-
posta para solucionar estes problemas.

O que é a Inteligência Artificial? A in-
teligência artificial (IA) é o que permi-
te que as máquinas aprendam através 
de experiências, se adaptem a novas 
entradas de dados e realizem tarefas 
como os seres humanos. Alguns exem-
plos onde a IA é usada são os computa-
dores capazes de jogar xadrez e carros 
autónomos.

Para além de a IA já fazer parte do soft-
ware que nos permite criar o design 3D 
de uma base lunar (ela ajuda-nos na 
aplicação de texturas nas várias partes 
de um modelo, etc) esta poderá ser usa-
da como resposta aos problemas que 
existem na recolha e gestão dos recur-
sos, como na proteção da base lunar. 

No nosso projeto pretendemos usar a 
IA na movimentação automatizada de 

Inteligência Artificial e o “Moon Camp Challenge”

painéis solares para que se mantenham 
sempre com a melhor eficiência pos-
sível; também na gestão dos recursos, 
aprendendo que quantidade de energia 
cada elemento do acampamento preci-
sa, quanta comida cada pessoa conso-
me e ao mesmo tempo otimizar a sua 
distribuição e, por fim, na proteção da 
base lunar contra meteoritos, em que 
o programa localizaria meteoritos que 
pudessem causar danos e calcularia a 
direção de um laser de forma a sobrea-
quecer uma parte do meteorito com 
rota de colisão com o acampamento, 
fazendo com que se desvie da sua tra-
jetória inicial para uma nova não peri-
gosa.

Rodrigo Serra, Nº29, 12ºCT2

Bibliografia:
https://www.esa.int/Education/Teachers_Cor-
ner/Moon_Camp_Challenge_Be_part_of_the_fu-
ture_of_space_exploration_by_designing_a_
Moon_base
https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/
inteligencia-artificial.html

No início do segundo período, esteve na nossa escola o Professor Pedro Pombo, 
diretor da Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, que nos explicou a temática 
das ondas eletromagnéticas. Esta explicação abordou temas como o espetro ele-
tromagnético, a reflexão, transmissão, absorção das ondas eletromagnéticas e a 
utilidade destas propriedades da luz no nosso quotidiano. 

Princípios físicos associados aos telemóveis: quando comunicamos, a informa-
ção é enviada através de ondas eletromagnéticas. A radiação que é usada nos 
telemóveis está localizada no espetro eletromagnético na parte das micro-ondas 
e esta não possui energia para provocar a ionização de átomos, ao contrário do 
que acontece com os raios ultravioleta, raios X e raios gama.

Numa das várias experiências apresentadas pelo professor Pedro Pombo, deu-
-nos uns óculos onde, por meio destes, conseguíamos observar o o arco-íris 
quando olhávamos para uma luz. Esta experiência foi entusiasmante!

Foi uma palestra muito interessante que permitiu aos alunos ampliar os seus 
conhecimentos sobre as diferentes temáticas apresentadas.

João Martins, 11 CT2

O arco -iris da física
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A inteligência artificial ou IA evoluiu 
exponencialmente nos últimos anos, e 
nas áreas como a robótica estes avan-
ços têm sido essenciais para a evolução 
da ciência. 

Um exemplo dos avanços da inteligên-
cia artificial é a Sophia, um robô hu-
manoide que consegue ter conversas 
simples com humanos até recriando 
expressões faciais e outros gestos que 
nós por vezes usamos. Este robô foi 
criado com o objetivo de interagir com 
seres humanos como servir de compa-
nhia em lares de idosos ou para ajudar 
pessoas em grandes eventos. Muitas 
entrevistas foram realizadas à Sophia, 
começando conversas e respondendo 
a várias perguntas que os apresenta-
dores lhe fizessem, apesar de algumas 
respostas terem pouco sentido a So-
phia já consegue conversar minima-
mente bem, até diz algumas piadas no 
decurso da conversa!

Muitos especialistas acreditam que ao 
seu nível mais avançado, a inteligência 
artificial vai permitir aos robôs pensar 
como os humanos, é claro que para o 
nosso projeto, não iremos precisar de 
um robô como a Sophia. O nosso pro-

IA na Robótica

jeto vai consistir num pequeno robô 
que ande pela terra, cave pequenos 
buracos, analise o pH do solo e plante 
uma semente de cerejeira. Para o nosso 
robô realizar estas tarefas simples, não 
precisa de ter um sistema de inteligên-
cia avançado apenas precisa de saber 
quando realizar certas ações e como 
realizá-las de modo a conseguir plantar 
uma semente com a maior eficiência 
possível, reduzindo o tempo que de-
mora a efetuar a tarefa e melhorando a 
qualidade da cereja produzida.

Óscar Simão, nº26, 12º CT2

Bibliografia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sophia_(robot)

https://science.howstuffworks.com/robot6.htm

Segundo estatísticas, estamos prestes 
a entrar numa nova era, a era da Inte-
ligência Artificial (IA). Em outras pala-
vras, o futuro está quase aqui, nós só 
temos que experimentar e investir na 
inteligência artificial um pouco mais 
para nos levar até lá.

Mas a era da inteligência artificial já 
chegou, embora de maneiras subtis. 
Graças aos recentes avanços em apren-
dizagem eletrónica e aprendizagem 
profunda- os dois ramos de inteligên-
cia artificial - a IA agora alimenta tudo, 
desde assistentes pessoais digitais 
como o Google assistant, Alexa e Siri 
até jogos de tabuleiro e a sua demanda 
está a  crescer.

Dois dias atrás, um modelo IA não só 
previu ataques cardíacos melhor do 
que os médicos poderiam alguma vez 
prever, mas também previu quando 
os pacientes iriam morrer. Será que a 
inteligência artificial poderá substituir 
médicos completamente no futuro? Ou 
será apenas uma ferramenta adicional? 

Este modelo, criado no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia Far-
roupilha, no Brasil, foi criado usando 
os dados de mais de 80.000 pacientes 
que passaram pelas mesmas condições 

Inteligência Artificial – Mais Eficiente?

anteriormente e estão de momento a 
juntar dados para doenças coronárias 
para provar que o modelo realmente 
funciona e não foi apenas um golpe de 
sorte.

A IA tem variadas vantagens em com-
paração com os humanos pois não sen-
te cansaço, tem em conta inúmeras va-
riáveis e é mais eficiente, sendo assim, 
num futuro breve mais eficaz utilizar 
inteligência artificial em vez de huma-
nos para certas tarefas mas isso levan-
ta um problema, para quê é que vamos 
precisar de pessoas se temos algo mais 
eficiente?

Diogo Silva, 11 CT2

https://www.sciencedaily.com/relea-
ses/2018/09/180904140542.htm

No dia 22 de janeiro, nós, alunos do 
secundário do curso de Ciências e Tec-
nologias do Agrupamento de Escolas 
do Fundão, tivemos a oportunidade de 
assistir a uma apresentação elaborada 
pelo Professor Pedro Pombo, diretor 
da Fábrica Centro de Ciência Viva de 
Aveiro e docente da Universidade de 
Aveiro, que estava relacionada com os 
fenómenos da luz, tais como reflexão, 
refração, difração, entre outros. O Pro-
fessor Pedro Pombo é licenciado em 
Física e tem o seu mestrado em Física 
e Holografia. Como a Holografia é um 
tema geralmente menos conhecido, o 
professor destacou esse tema e expli-
cou-nos o que eram os hologramas, 
realçando a sua importância nos dias 
de hoje. Mostrou-nos ainda dois qua-
dros holográficos, como exemplo, no 
fim da apresentação.

Apesar de alguns alunos ainda não te-
rem começado o tema da Luz nas aulas 
de Física, todos nós já estávamos fami-
liarizados com esse assunto dos anos 
letivos anteriores, ou seja, foi uma boa 
preparação para o tema que iríamos 
iniciar nas aulas seguintes. Isto foi-nos 
ainda mais facilitado pelo facto de o 
professor ter levado vários exemplos 
e experiências ao vivo para nos dar a 
entender e mostrar como é que a luz é 
útil na parte prática, tornando a apre-
sentação ainda mais dinâmica.

Um desses exemplos foi uma aplicação 
no iPad que permitia detetar radiação 
infravermelha transmitida pelos obje-
tos filmados pelo dispositivo. Através 
do projetor, conseguimos ver a imagem 
térmica da radiação que estava a ser 
gerada nos corpos de todos os alunos 
presentes, e até ficámos com uma foto 

Hologramas e outras tecnologias luminosas!

de recordação!

Esta palestra foi muito criativa e escla-
recedora e motivou-nos mais para este 
tema, pois observámos diferentes ex-
periências ao vivo, que nos permitiram 
entender a enorme importância da luz 
nas nossas vidas.

Rute Dionísio, 11CT2

Arlindo Oliveira, investigador e escri-
tor português, presidente do Instituto 
Superior Técnico, suprassumo da in-
teligência artificial, disponibilizou um 
pouco do seu tempo para falar com os 
alunos do Agrupamento de Escolas do 
Fundão sobre um tema do futuro, inte-
ligência artificial, tentando desmistifi-
car a ideia que temos sobre isto mos-
trando o lado bom deste assunto que 
muitos tememos.

Muitos de nós pensamos que inteligên-
cia artificial são robôs que vão contro-
lar o mundo, tão enganados que esta-
mos. O Professor Arlindo explicou de 
uma forma clara o mundo da inteligên-
cia artificial, a inteligência artificial no 
presente não são apenas máquinas in-
teligentes, são sistemas que resolvem 
problemas muito concretos, problemas 
do nosso dia-a-dia, como por exemplo: 
o reconhecimento de imagens, proces-
samento de linguagem natural, análise 
de bases de dados, condução automá-
tica, inferência de regularidades em 
séries temporais 
e investigações 
científicas. Ele 
explica que há a 
possibilidade que 
estas máquinas 
sejam mais inte-
ligentes que nós 
mas não vão con-
seguir dominar 
o mundo, como 
acontece nos fil-
mes de ficção 
científica. 

Outro dos assun-
tos que ele abor-
dou foi as aplica-

Inteligência artificial

ções da inteligência artificial. Go, um 
jogo de tabuleiro de origem asiática, 
que consiste em colocar pedras bran-
cas e pretas num tabuleiro de 19 por 19 
intersecções, e onde o objetivo é retirar 
aos grupos de pedras do adversário to-
dos os graus de liberdade. Também fa-
lou da forma como podemos investigar 
o cérebro humano, vendo a pormenor 
os neurónios construindo uma estrutu-
ra tridimensional com um cérebro hu-
mano. 

O professor Arlindo conseguiu chamar 
a atenção e mostrar que a tecnologia 
a física e a biologia são as disciplinas 
que conseguem melhorar o mundo e 
que nós alunos de ciências devemos ler 
e estar informados sobre inteligência 
artificial e sobre as descobertas cientí-
ficas.

Sem dúvida que esta experiência nos 
enriqueceu imenso!

Bianca Cordunean, 11CT2
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Nós, Camila Martins e Cristina Primo 
do 12ºCSEAV, nos dias 7 e 8 de dezem-
bro, fomos a Lisboa usufruir o prémio 
que ganhámos neste concurso e que foi 
atribuído pela associação ANIMAR. Fo-
mos acompanhadas da professora de 
Oficina de Artes e encontrámo-nos lá 
com os restantes alunos premiados da 
região alentejana.

Este prémio consistiu numa visita guia-
da a várias organizações que trabalham 
os direitos humanos e a espaços de cul-
tura de Lisboa. Assim, fomos recebidos 
pela direção da CIG (Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género), en-
tidade organizadora do projeto, onde 
apresentámos os nossos trabalhos e 
também onde recebemos muitos elo-
gios. De seguida, fomos recebidos pela 
presidente da UMAR (União de Mulhe-
res Alternativa e Resposta) onde tive-
mos uma sessão/conversa sobre várias 
problemáticas da vida de uma mulher, 
tais como a violência doméstica e a 
mutilação genética feminina. Foi uma 
conversa muito rica em termos de co-
nhecimentos e ficámos muito mais 
motivadas para estas problemáticas. À 
noite passeámos pelas avenidas mais 
emblemáticas de Lisboa, vivenciando o 
ambiente natalício.

No dia 8 visitámos a coleção Berardo no 
CCB e a exposição Que´l Amour. Aqui 
pudemos ver obras muito icónicas da 
história da arte e de artistas como Mar-
cel Duchamp, Roy Lichtenstein, Yves 
Klein, entre muitos outros.

Foi uma experiência diferente, e muito 
gratificante.

CAMILA MARTINS, CRISTINA PRI-
MO, 12ºCSEAV

PRÉMIO DO CONCURSO “PARAR, PENSAR E AGIR PELA IGUALDADE”

organização:

o concurso de fotografia digital, “um pombo pousou na janela ... .”, com origem 
na obra de afonso cruz, “nem todas as baleias voam” é promovido pelo departa-
mento de expressões do agrupamento de escolas do fundão, com organização da 
parceria a.e.f. /espaço pontes-luzlinar

regulamento:

o concurso, de tema livre, procura promover e descobertas e dinâmicas, e divul-
gar os trabalhos fotográficos de todos os que têm o prazer de captar imagens, a 
cor ou a preto e branco, e de com elas contar histórias.

todas as fotografias a apresentar a concurso serão obrigatoriamente originais

as fotomontagens ou as fotografias manipuladas digitalmente não serão aceites 
a concurso

cada participante pode apresentar até dois trabalhos, mas não pode ser premia-
do mais que uma vez

as fotografias propostas a concurso serão aceites quando impressas em papel de 
tamanho A4, com área mínima de impressão de 27x19 cm, forem entregues no 
agrupamento de escolas, aos representantes do projeto pontes, ou enviadas ao 
concursodefotografia2019@esfundao.pt, que as imprimirá em papel normal da 
mesma dimensão e área de impressão

ás fotos estará anexado obrigatoriamente a ficha de inscrição com o registo dos 
dados do concorrente

no verso de cada fotografia deverá constar, registado em etiqueta autocolante, 
apenas o pseudónimo e o título da fotografia

na ficha de inscrição constarão o pseudónimo o(s) título(s) da(s) fotografia(s) a 
identificação do concorrente e os seus contactos

as fotografias impressas serão entregues em envelope fechado, identificado com 
o pseudónimo do concorrente e a frase “concurso de fotografia 2019”

a ficha de identificação do concorrente, com a indicação do nome do concor-
rente, do seu pseudónimo e dos nomes das fotografias, será entregue dentro de 

outro envelope que será fechado, identificado com o pseudónimo e apresentado 
conjuntamente com as fotografias dentro do primeiro envelope

a inscrição é gratuita

os trabalhos a concurso serão apresentados em primeira exposição no agrupa-
mento de escolas do fundão

os trabalhos premiados serão anunciados no dia 5 de abril de 2019

os autores premiados e distinguidos com menções honrosas, cederão os seus 
trabalhos à organização

júri:

será constituído um júri, nomeado pela organização, para apreciar os trabalhos 
a concurso

o júri poderá não atribuir os prémios se considerar que os trabalhos não revelam 
qualidade

o júri pode distinguir até três trabalhos relevantes com menções honrosas

prémios:

serão atribuídos “diplomas” para os dois participantes premiados e com men-
ções honrosas atribuídas

calendário:

entrega de trabalhos e inscrição de 15 de janeiro a 15 de março de 2019

exposição dos trabalhos - 29 de março a 5 de abril

divulgação dos resultados nos órgãos de comunicação da escola – 29 de março

entrega de prémios - 28 de março

pl’a organização do concurso de fotografia digital

aef /pontes

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL “um pombo pousou na janela...”
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Bem vindo outono …. !
Para dar as boas vindas ao outono nada melhor do que colocarmos no papel as cores que esta estação nos oferece….

Jardim de infância de Pêro Viseu

 E os seus sabores….!

“Halloween - doçura ou travessura”
Para festejar o dia do Halloween as crianças do JI vieram trajadas a rigor. O resultado da doçura dessa celebração foi a 
confeção de uma deliciosa tarte de abóbora com e sem nozes. Todos se deliciaram com a doçura que também teve a apro-
vação dos encarregados de educação.

O presente artigo não foi, por lapso, inserido na edição anterior do Olho Vivo. As nossas desculpas às pessoas envolvidas.

Na nossa região ainda persiste a tradi-
ção  do Dia dos Reis em que grupos 
de crianças cantam cânticos e canções 
de Natal de porta em porta, na espe-
rança de que as pessoas ofereçam al-
guns doces, chocolates... Neste sentido 
os alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, 
acompanhados dos seus professores/
auxiliares e do Presidente da Junta de 
Freguesia, assinalaram, mais uma vez 
este dia cantando aos Reis em vários 
espaços de Pêro Viseu.

Cumpriu-se a tradição!

Dia dos Reis

Dançando à chuva
Vamos dançar à chuva, querida,
Vamos dançar à chuva, chorando,
Pequenos pedaços do céu que deslizam
Pelas tuas belas linhas arrogantes
E pelo teu belo rosto, vislumbrando,
Sendo elas as tuas principais amantes.
Ah! Jovens amantes de tempestades!
Ah! Pobres as gotas que bombardeiam
As tuas rudes e egoístas cidades
Que tanto por esperança anseiam!
Pudesse eu aprender a dançar a tua dança
E estar de mãos dadas com o passado!
Lá estaria eu, olhando cada passo cobiçado
Pelos milhares de desgraçados sem esperança!
Mas de certo seria não aprender!
Porque perdura a mágoa enclausurada
Em minha alma fraca de ascender!
A não ser que possas abrir e esclarecer
Essa tua alma tão triste e amargurada! -
Isto para poder entender cada passo teu,
Isto para fazer de cada passo meu.
Dança comigo à chuva, querida,
E vamos sorrir ao sol nascente!
Que irá brilhar lá bem alto
Tal como a nossa chama ardente!
Dança comigo à chuva, querida,
E vamos sorrir ao sol crescente!
Na madrugada pura e inexistente,
Estaria eu na tua alma finalmente.

Tomé Lobo

Vento

É tão leve como um sentimento

Um sentimento que sente

Sente falta de um tratamento 

Que se precisa de tratar

Mas tratar de uma forma diferente

Uma forma que ninguém sente

E essa forma é amar

                                Nuno Fians, 
nº 18 – 6ºB

Olá, eu sou uma mesa vinda de Angola 
já tenho muitos anos, mas mesmo as-
sim fui comprada e trazida para Por-
tugal pelo Paulo. Colocaram-me numa 
grande casa, dentro de uma grande 
sala, mas nem sempre estive aqui. An-
tes de conhecer Portugal, quando me 
fizeram, vivia em Angola e agora vou 
contar a história da minha vida! 

Eu fui pensada e desenhada por um 
arquiteto muito famoso naquela épo-
ca e comprada pelo meu desenho raro 
de um crocodilo numa floresta famosa 
angolana. A pessoa que me comprou 
colocou-me numa sala de coleção ao 
pé de outras mesas parecidas comigo e 
cheias de pó.

Depois de alguns anos eu deixei de ter 
valor, então a pessoa que me comprou 
deitou-me fora, estive durante três me-
ses mais triste do que naquela sala so-
litária cheia de mesas poeirentas, até 
que o dono de um mercado me encon-
trou e pôs-me à venda.

Estive durante um mês numa loja ao 
lado dos outros artigos e a ver as pes-
soas passarem e não me comprarem, 
até que um dia um senhor alto e que pa-
recia europeu olhou para mim, entrou 
na loja e comprou-me, trouxe-me para 
aqui onde estou a escrever, enquanto a 
família da Zi e o Paulo se reúne no sofá 
à minha volta! 

Luna Gamanho -  6ºA

Uma Mesa Velha!
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Olá, eu sou a Alice e hoje vou contar o sonho que eu gostava que se tivesse tor-
nado realidade.

Tudo começou quando ouvi a minha mãe gritar:

- Alice vai lavar os dentes, arrumar a mochila para amanhã e preparar o que tens 
a preparar…

- Está bem, mãe!

E claro que eu fiz tudo, por isso fui diretamente para a cama com uma beijoca da 
mãe, de seguida adormeci.

Na nossa geração, é muito comum encontrar pessoas que não gostem de livros e 
da sua leitura, mas o sonho que eu aqui vou contar é bem diferente.

A menina que aparece no meu sonho, sou eu. Eu adoro ler, mas eu vivo numa 
situação em que é raro os meus colegas gostarem de ler, por isso, eu andava a 
tentar fazer com que eles vissem o quão incríveis os livros são, mas ninguém 
quis saber de mim.

Fui para a biblioteca, e vi lá um livro chamado Novo Mundo, abri-o e, quando 
virei a página, uma luz radiante levou-me para dentro do livro… Eu fiquei espan-
tada, mas à medida que fui andando, fui percebendo que o que estava a aconte-
cer naquele mundo era o meu futuro, ou seja, aquele livro mostrava o futuro às 
pessoas.

Mas entretanto eu quis sair de lá, porque não queria ver coisas, queria que fos-
sem surpresa. Divulguei a toda a gente o que se passava e ficaram todos curio-
sos. A partir desse dia, toda a gente passou a ler livros. 

Margarida Lindeza, 5º A

O livro que tudo mudou

Com certeza que conheces a palavra 
“sonata”. Mas sabes o que ela significa?

O termo “sonata” já é muito antigo e 
é um tipo de música que é feita para 
«soar» (tradução do latim), por isso é 
a música instrumental. A sonata co-
meça a ganhar vida no Barroco, onde 
se dá início ao virtuosismo de um ins-
trumento solo. Contudo, nesta época, 
o instrumento que era tocado a solo, 
maioritariamente de sopro ou de cor-
das, tinha um acompanhamento. Este 
acompanhamento, denominado por 
basso contínuo era feito pelo cravo e 
por um instrumento harmónico (ou 
fagote, ou violoncelo, ou viola da gam-
ba etc.). Porém, o instrumento a solo 
não se poderia repetir no instrumen-
to harmónico, visto que desta forma, 
o virtuosismo do músico não seria tão 
apreciado. Passados mais ou menos 
cem anos, a sonata atinge o seu auge, 
no período clássico e são criadas regras 
de composição e torna-se então a prin-
cipal forma de música do século XVIII. 
Os grandes compositores de sonatas 
foram Mozart, Haydn e Beethoven, em-
bora este também estivesse vivo duran-

O QUE É UMA SONTA?

te o período romântico.

As regras têm de ser seguidas e obede-
cidas, caso contrário, não é uma sonata 
correta. É composta por três andamen-
tos, geralmente dois mais rápidos e 
outro mais lento. O primeiro, tem a se-
guinte estrutura: um tema, seguido de 
outro tem e depois um desenvolvimen-
to desses temas. Depois repetem-se os 
temas e há uma finalização denomina-
da por “coda”.

O segundo andamento era lento, ten-
do então forma livre. Aqui o composi-
tor estava à vontade para escrever. Já 
o terceiro, contrariamente ao anterior, 
era mais rápido (allegro). Este podia as-
sumir a forma de rondó (forma musical 
que era estruturada por várias secções 
e variações e que acabava com a pri-
meira secção) ou de minuet (dança que 
surgiu na França e muito presente na 
corte de D. Luís XIV. Era o tipo de mú-
sica com que se dançava). Embora fos-
se raro, poderia ainda haver um quarto 
andamento, com pulsação rápida e ca-
rácter conclusivo.

Um amigo não tem que ter laços de sangue
Um amigo só tem que estar no coração
Se precisares de mim, eu estendo-te a mão
Tudo o que fiz por ti, não foi em vão

Eramos um grupo de amigos
Já só alguns se encontram unidos
Eramos um grupo de sonhadores
Com segredos e valores

Mais um dia passado, mais um momento perdido
Tantos momentos partilhados que só agora fazem sentido
Tantas histórias contadas que são memórias guardadas

Vou parar para pensar, para ver o que a vida está a dar
Não sei o que me aconteceu, não sei o que fazer.
Será que ainda vos consigo ver?

Beatriz Fernandes APS 18
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Eu poeta sem inspiração
Faço versos e rimas sem paixão
Mudo de tema sem intenção

Não sendo poeta
Rimando como um profeta
Vendo o amor passar-me ao lado
Como uma seta… como isso me afeta

Eu poeta do amor e da natureza
Repito rimas até o dia nascer
Uma vida sem entender
O que em mim está a acontecer

Porque a vida não tem querer
O amor não tem compaixão
E a natureza não tem perdão

João Vaz GPI 18

Porquê amar, se tu não me amas como eu te amo?
Porquê ter medo do amor se tu és tudo o que eu amo?
Porquê continuar a amar-te se tu não sabes o que é amor?
Porquê acreditar que há um futuro se o que tu fazes é mandar-me ao fundo?

Deixa-me fazer-te feliz
Para que eu possa tirar-te deste medo
Deixa-me fazer-te feliz para que possa tirar-te desse bruxedo

Eu não vou mais pensar em ti

Eu não vou mais esperar por ti

Vais-te lembrar do amor que te dava
…que te dei
E tu não me davas
O que eu esperava…

Beatriz Quiteres APS18

Como a lua é da noite
E o sol é do dia
Eu era tua e que saudades sentia.

Quebrámos os laços,
Há muito tempo que não te vejo,
Tenho ficado para aqui sentada,
Acarinhando o teu desejo.

Afogo-me neste rio de lágrimas
E nos pensamentos cruéis,
A única coisa que me resta
São as memórias fiéis.

Dou por mim à noite a vaguear
Pelo mundo da ilusão
Vim a este mundo para amar
A não partir-te o coração.

Vou esperar-te lá fora
Sentada no chão, na calçada,
Vou esperar-te eternamente
Até ser cinza, até ser nada.

Vanessa GPI18

Perdi o sentido da vida
Agora caminho sozinho
Já não receio a morte
Viver não faz muito sentido

É grande o desgosto de viver
Posso chorar, mas nada te vai trazer
Sinto a tua falta
Mas esperar não resulta, vivo sem alma

Se a vida ensina
Estou pronto para tudo
Tenho motivo para dormir, mas não 
neste mundo

Resta-me viver na saudade
Pois para ti não volto a olhar
E no meu coração não vais ficar

João Diogo EAC18

Acordei cedo para ver a natureza
A chuva chegava de mansinho
E o aroma matinal limpava 
As sombras da noite

Nessa manhã, a natureza
Pedia ajuda
O ribeiro já não murmurava
Mudo pelo óleo que o abafava

O esqueletos negros eram oque resta-
va depois da morte

O sol cresta a terra
Que já foi banhado pelo rio
O homem afasta o olhar
E o planeta fica frio

Aires EAC18

A tua ausência gelou algo em mim,
Apoderou-se da minha ingenuidade
Destruíste o meu melhor, enfim..
Mas…obrigado pela oportunidade

Sinto-me só, incerta
Como uma lua deserta
Por favor liberta-me desta insanidade

Deixa-me respirar
Fugir desta prisão que me amarra
E voltar a amar

Sei que a tua volta não é certa
E o teu silêncio em mim desconcerta
A falta de experiência pela idade
Mas… obrigado pela oportunidade

Diana TSJ18



março de 2019 - 25

RIMAS DE AMOR E DE OUTRAS COISAS

Trabalhos de casa sim ou não? Os professores devem marcar TPC?

Anda agora uma pergunta no ar que é muito falada: «Os professores devem mar-
car TPC?» e na sua opinião, «Os professores devem marcar TPC?»

Eu acho que os professores devem marcar TPC, porque é uma maneira de nós 
estudarmos.

É também uma maneira de os professores verem as nossas dificuldades, para 
nos ajudarem nas dúvidas que temos.

Os TPC ajudam-nos a praticar a matéria que damos nas aulas. Por vezes, com os 
TPC podemos ficar a saber matéria que não percebemos nas aulas.

Eu acho que é tonto alguns alunos não quererem ter TPC, porque é mais dez 
minutos que perdem a jogar PS4, «Tablet» ou telemóvel...

Posso também dizer que, por outro lado, quando os professores mandam muitos 
TPC e de um dia para o outro, é um bocado exagerado e mau para alguns, por-
que temos atividades extra-curriculares e outras coisas para fazer e depois não 
temos tempo para os fazer.

Os professores fazem muito bem em marcar TPC e podem continuar, porque 
para mim e para todos é melhor.

Por isso, eu apoio os TPC! 

Margarida Lindeza, 6º A

Os alunos da EB de Salgueiro participa-
ram no projeto “Os Super Saudáveis” 
promovido pela Liga Portuguesa Con-
tra o Cancro que parte do conceito de 
jogo em formato de 15 cartas colecio-
náveis que representam 15 alimentos 
saudáveis. Cada um dos alimentos tem 
diferentes níveis de super poderes, em 
função do grupo alimentar da roda a 
que pertence. 

Ao participar neste projeto, o objeti-
vo principal foi fomentar hábitos ali-
mentares mais saudáveis nas crianças. 
Durante cinco semanas, um almoço e 
um lanche por semana foram acompa-
nhados de um alimento com um poder 
super saudável. Para além das cartas, 
receberam um passaporte, pequeno li-
vro que explica como podem jogar com 
as cartas e mais informação sobre cada 
um dos alimentos com poderes super 
saudáveis, incluindo sugestões de con-
feção. 

Projeto “Os Super Saudáveis”

A colaboração dos pais (para os lan-
ches) e do Centro de Assistência Social 
dos Três Povos (para os almoços) foi 
fundamental uma vez que proporcio-
naram a ingestão dos alimentos pre-
tendidos.

EB de Salgueiro

Na última semana do 1º período, realizámos diversos trabalhos alusivos ao Natal 
para decorar a nossa sala e a nossa escola. Escrevemos uma carta ao Pai Natal e 
elaborámos um cartão para oferecer aos nossos familiares.

Na manhã do último dia, fomos à Biblioteca Municipal do Fundão assistir a uma 
representação de uma história de Natal muito bonita. A tarde foi dedicada à 

Atividades natalícias

diversão e à abertura dos presentes. A festa terminou com um lanche convívio 
onde houve partilha e alegria!

Obrigado aos familiares que colaboraram para a exposição de trabalhos de Natal!

Alunos da EB de Salgueiro

Todos os alunos lamentam o facto de terem trabalhos de casa. Pois serão estes 
bons ou maus? 

Os trabalhos de casa, mais conhecidos por “TPC”, são detestados pela maioria 
dos alunos.

Por um lado, podem ser bons, se forem em pouca quantidade, porque ajudam 
a consolidar conhecimentos e permitem ir revendo e mantendo em dia alguns 
conteúdos. Os “TPC” são bons quando os alunos vêm da escola e, em casa ou no 
ATL, ficam 10 ou mais minutos concentrados ou a rever matéria, fazer exercícios 
para consolidar os raciocínios feitos na aula ou ainda para estudar para algum 
teste que tenha nesses dias.

Por outro lado, podem ser maus, se em exagero, por exemplo, quando se passa 
uma tarde ou noite a olhar para um livro, torna-se cansativo. Além disso, nós, 
alunos, já trabalhamos muito na escola, não havendo, por isso, necessidade de 
levar dezenas de trabalhos, de quase todas as disciplinas para casa. 

Não digo que se devam proibir, mas sim reduzir para um ou dois exercícios. 

Até há uns dias atrás, esteve a circular uma petição intitulada “Para limitar os 
trabalhos de casa das crianças”, que foi assinado por mais de 10.000 pessoas e 
que irá a Parlamento, na qual se argumenta que as crianças também precisam de 
tempo para brincar, socializar, ou simplesmente gozar do seu “direito ao ócio e 
ao desporto”. 

Em suma, acredito que sejam tomadas medidas para uma necessária redução da 
carga de TPC que nós, crianças, levamos para casa, para que estes deixem de ser 
vistos como “os detestados TPC” e sejam menos e mais eficazes. 

Nuno Fians, nº18, 6ºB

Enquanto as belas folhas caem
E os exóticos pássaros se vão 
Os raios de sol saem
Para a paisagem de fim de estação

Seguindo-se os brancos flocos chegam
Milhões ficam pelo chão
E a neblina não deixa que vejam
O quão perfeitas as árvores estão

Eduardo GPI18

Vou adiando o nosso fim triste

Quando te perdi também me perdi a mim

Várias falas e sermões que tu não ouviste

Vários frios e arrepios que tu não sentiste

Agora tornou-se uma rotina o que era uma fase

E depois destes tempos não ficou nada que te honrasse

Deite quase tudo e nem recebi troco de volta

A tua única sombra foi esta minha revolta

O meu mundo caiu como uma avalanche

E não há nada que faças o meu coração manche

Só eu sei o que passo com estes pensamentos

É o ressentimento sobre os meus sentimentos

A vida é mesmo assim e nada a pode mudar

A única opção era não me apaixonar.

Maria João TSJ18
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Futsal Juvenil Feminino
Prof. António Belo

No dia 28-11-2018 realizou-se o Jogo Agrupamento de Escolas do Fundão com 
Proença-a-Nova realizado em Proença-a-Nova. A equipa da casa ganhou por 4-2. 
No dia 17-01-2019 realizou-se o Jogo Agrupamento de Escolas do Fundão com 
Castelo Branco, realizado em Castelo Branco. A equipa da casa ganhou por 5-3. 
No dia 23-01-2019 realizou-se o Jogo Agrupamento de Escolas do Fundão com a 
escola Quinta das Palmeiras, realizado na Covilhã. A equipa da casa ganhou por 
4-2. No dia 13-02-2019 realizou-se o Jogo Agrupamento de Escolas do Fundão 
com Proença-a-Nova realizado no Fundão. A equipa da casa perdeu por 1-0. 

Corta-Mato Distrital
Grupo de Educação Física

A participação do Agrupamento de Escolas do Fundão no Corta-Mato Escolar 
Distrital 2018/2019, foi a mais bem-sucedida dos últimos anos, com 15 subidas 
ao pódio. Obtivemos nove primeiros lugares: 5 coletivos – Infantis A masculinos, 
Iniciados femininos e masculinos e Juvenis Femininos e masculinos; 4 indivi-
duais - Maria Martins, infantis A; Rita Matos, iniciados; Sara Amaral, juvenis; 
Diogo Antunes, CM Adaptado. 3 segundos lugares individuais – Maria Gonçalves, 
iniciados; Frederico Mendes, juvenis; Diogo Moreira, CM Adaptado. 3 terceiros 
lugares:2 coletivos – Infantis A femininos e Infantis B masculinos; 1 individual – 
Matilde Marcelino, iniciados.

As equipas de Iniciados (femininos e masculinos) e de Juvenis (masculinos e 
femininos) vão representar o distrito de Castelo Branco no Corta-Mato Escolar 
Nacional que se realiza, nos dias 22 e 23 de fevereiro, na Marinha Grande.

Secção Desportiva
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Futsal – Iniciados Masculinos 
Prof. Vanessa Gil

Relativamente ao grupo equipa de futsal em iniciados masculinos, foi realizada 
primeira jornada no passado dia 16 de janeiro, tendo a equipa do Agrupamento 
de escolas do Fundão vencido a Escola São Domingos por 13-3. No dia 30 de 
janeiro a equipa jogou contra o Agrupamento de escolas Gardunha e Xisto en-
contro da qual saiu derrotada por 6-5. No passado dia 6 de fevereiro repetiu-se o 
jogo contra a Escola São Domingos, mas esta vez em "nossa casa", tendo vencido 
a equipa da escola por 6-3. O próximo jogo será no dia 27 de março na Escola 
Gardunha e Xisto e determinará o vencedor  desta fase que participará na final 
four distrital.

“Um dia na Neve” 
Prof. Vanessa Gil, Cristina Cruz, Clara Barbosa, Júlio Gonçalves e Ana Paula Gama

"Uma experiência memorável”

O Grupo de Educação Física do Agrupamento de Escolas do Fundão organizou 
no dia 7 de fevereiro 2019, no âmbito do seu plano anual de atividades, a visita 
de estudo “Um dia na neve”, dirigida aos alunos de 9º ano e CEF-OI. Foi sem, 
sem dúvida, uma experiência memorável. Esta visita de estudo à Serra da Estrela, 
nomeadamente à Escola de Ski e Snowboard da Estância de Ski da Serra da Es-
trela teve como objetivo proporcionar aos alunos a prática de uma modalidade 
desportiva, que não é possível ser-lhes lecionada durante o ano letivo e que se 
encontra enquadrada nos conteúdos programáticos da Disciplina de Educação 
Física nomeadamente nas Atividades de Ar livre e na Exploração da Natureza. Os 
alunos tiveram a oportunidade de ter uma aula lecionada por instrutores do pro-
grama "Ski4all" e no final puderam ainda deliciar-se com uma, duas, três (outros 
ainda mais) fatias de pizza. Durante toda a viagem, os professores acompanhan-
tes falaram sobre os locais onde passámos, o que permitiu alguns alunos ficarem 
a conhecer um pouco mais a Serra da Estrela, desde a sua formação até à história 
da nave de Santo António. No regresso, ainda visitámos o Covão da Ametade 
onde a diversão foi enorme com batalhas de bolas de neve. Foi sem dúvida uma 
experiência que tão cedo não irá sair da memória dos nossos alunos."

1° Encontro Desportos Gímnicos
Prof. Clara Barbosa, Cristina Cruz

Realizou-se no dia 23 de janeiro 2019 o 1.º encontro de desportos gímnicos na 
escola  E.b 2° e 3° ciclos cidade de Castelo Branco. A atividade foi um sucesso 
envolvendo 41 atletas de todas as faixas etárias (2°, 3° ciclo e secundário). Re-
presentaram a escola nas modalidades de dança e ginástica rítmica. Dia 30 de 
Março 2019, sábado, irão participar na primeira competição oficial : Distrital de 
Ginástica também na cidade de Castelo Branco. 
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Pedro Chorão é o autor de inúmeros trabalhos de 
pintura e desenho, estando alguns deles em Expo-
sição temporária n’A Moagem do Fundão e, expos-
tos posteriormente, um conjunto de mas seis tra-
balhos da mesma série exposto no Espaço Pontes 
do Fundão que contaram também com a presença 
do criador na sua inauguração.

Neste dia de abertura, 5 de fevereiro, os alunos 
de artes do Agrupamento de Escolas do Fundão 
puderam contactar diretamente com o artista 
em ambas as exposições tendo assim colocado 
questões e dialogado sobre o seu trabalho. Das 
motivações de pintar e técnicas utilizadas, aos 
temas e formas abordados o artista falou e 
expressou a sua maneira de estar no mundo e 
de o expressar. Abordou também as questões 
técnicas da execução e o emprego de materiais 
mais ou menos pobres. Referiu ainda o uso de 
elementos visuais capazes de dar visibilidade à sua 
poética e evocou o espaço que aborda na sua obra 
através das geometrias dos planos de pintura, das 
profundidades, das manchas e das atmosferas de 
luz que o motivam e regista. 

Graças à sua presença nestes espaços ao longo do 
dia, todos beneficiaram com os seus conselhos de 
artista e, certamente, foram incentivados à liber-
tação do seu ‹›Eu›› interior, uma vez que referiu 
sempre que as suas obras vinham de dentro, do 
que sentia.

Por estes momentos agradecemos ao Pedro Chorão, 
e à disponibilidade do espaço Pontes e do artista 
Flávio Delgado que o convidaram e permitiram que 
tivéssemos uma aula viva com este artista 

Fundão, 5 de fevereiro de 2019 Ana Ascensão 
11ºAV

No dia 5 de fevereiro, os alunos de Artes, visitaram 
a exposição do artista Pedro Chorão e tiveram o 
privilégio de conversar com ele sobre o seu tra-
balho. A sua presença tornou-se particularmente 
importante e agradável permitindo a abertura de 
novos horizontes e de uma perceção da sua obra 
com outra amplitude. Pedro Chorão mostrou-se 
uma pessoa muito acessível e comunicativa duran-
te a partilha deste momento. 

Foi uma experiência deveras enriquecedora.

Turma 12º AV

Espaço Pontes inaugura exposição com o artista plástico 
Pedro Chorão

a todos os elementos do agrupamento
e aos seus amigos
informamos que
está renovado o concurso de fotografia digital do aef
este ano ilustrado com enquadramento de fotografia 
de lee miller 
e intitulado com um excerto da obra “nem todas as 
baleias voam” de afonso cruz
histórias de curiosos para curiosos

anexa-se cartaz e regulamento
já em divulgação na escola
para que possam reler e reenviar 
esperamos curiosos os vossos melhores trabalhos 
de cá de de além concelho
que divulgaremos em exposição aos curiosos da des-
coberta do olhar do outro
bons “disparos”

a organização do concurso

Regulamento na página 22 deste jornal


