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EDITORIAL

Para a sua formação foram importantes a família, os ami-
gos, o contexto, mas certamente a escola, enquanto pro-
porcionadora de aprendizagens e experiências de índole 
científica e social. Para todos estes alunos desejo um futu-
ro auspicioso que tem de ser construído na base do que foi 
aprendido e dos valores individuais que todos os agentes 
referidos, nomeadamente a escola, conseguiram transmitir.

Nós, que aqui ficamos, temos que refletir sobre o nosso tra-
balho, analisar o contexto que nos rodeia e eventualmente 
redefinir a nossa ação tendo em conta os elementos exis-
tentes. 

Como já referi várias vezes, vivemos num mundo em per-
manente e acelerada mudança a que temos que nos adap-
tar e acima de tudo em que temos de intervir de forma a 
participar na orientação dessa mudança. Assim, a escola, 
enquanto unidade educativa, deve fornecer aos seus alu-
nos instrumentos que lhes permitam compreender essa 
mudança e intervir  ativamente no que nos rodeia. A inova-
ção e evolução tecnológica é imensa, o que leva a que de-
terminados conhecimentos passam a ser menos importan-
tes, ganhando importância a sua compreensão e aplicação. 
Hoje há aplicações de telemóvel que calculam os limites. 
Assim, enquanto agentes educativos temos de salientar 
principalmente a importância dos limites na sua aplicação 
prática e o processo inerente ao seu cálculo . Também a 

formação profissional em muitas áreas estará desadequada, pelo simples facto de 
que essas profissões deixarão de existir. Desse modo, temos que repensar a nossa 
ação no sentido de termos em atenção os novos contextos, os novos desafios, a 
incerteza do futuro.

Enquanto agentes educativos, somos convocados para essa ação pela própria tute-
la educativa que alterou currículos, introduziu a disciplina e a área da cidadania, 
permitiu que as escolas definissem as cargas curriculares dentro de certos limites, 
definiram-se aprendizagens essenciais, definiu-se um perfil do aluno, enfim foram 
dados passos no sentido de mostrar também esta vontade de mudança.

Durante este ano letivo, o agrupamento construiu de forma participada um con-
junto de documentos estratégicos, redefiniu as estratégias de apoio à inclusão, 
implementou a área da cidadania priorizando os vários temas possíveis. O pró-
ximo ano letivo será assim um ano de concretização das decisões tomadas e das 
reflexões que foram sendo feitas. Os novos currículos, com reforço das disciplinas 
sujeitas a exame e introdução dos DAC (Domínios de Autonomia Curricular) per-
mitirão uma maior articulação entre as várias disciplinas do currículo e uma maior 
integração dos projetos no desenvolvimento de competências dos nossos alunos. 
Interessa fundamentalmente que os alunos percebam a integração das diferentes 
aprendizagens e como elas contribuem para um mesmo fim. Este desafio levará 
a que tenham de se valorizar mais alguns instrumentos de avaliação, em detri-
mento de outros. Levará a que se diversifiquem mais as metodologias de ensino/
aprendizagem, centrando o trabalho mais no aluno, mas não exclusivamente nes-
te. O reforço de tempos nas disciplinas de exame visa principalmente promover 
a participação destas disciplinas nesta nova metodologia que pretende ensinar 
os alunos a aprender, a serem agentes ativos da sua aprendizagem e não meros 
espetadores de estratégias de ensino. Também a redução das equipas educativas 
permitirá uma maior articulação entre estas equipas e um trabalho colaborativo 
mais intenso e eficaz. O trabalho de competências na área da cidadania permitirá 
também desenvolver valores e atitudes que permitam aos nossos alunos a melhor 
compreensão das mudanças e das exigências futuras. O trabalho desenvolvido na 
área do ambiente e sustentabilidade (nomeadamente com a limpeza da escola), da 
igualdade de género e dos direitos humanos são fundamentais para a consolida-
ção de valores e comportamentos que permitam uma participação ativa na cons-
trução de um mundo que se pretende melhor.

As obras no agrupamento a que temos assistido, apesar dos constrangimentos 
que têm criado, irão permitir melhores condições de trabalho e de organização. No 
próximo ano letivo será possível desenvolver o trabalho em melhores condições 
estéticas e de conforto, atribuindo maioritariamente uma sala por turma, criando 
gabinetes para todos os departamentos, criando mais salas onde se podem utili-
zar os meios informáticos. Permitirá igualmente redefinir espaços e horários de 
funcionamento dos serviços, otimizando o trabalho e o acesso a esses serviços. 
O funcionamento este ano permitiu refletir e desmistificar algumas ideias pré-
-concebidas, nomeadamente que os alunos do 2º ciclo não podiam estar junto dos 
do secundário ou que todos os serviços têm de funcionar em todos os espaços.

Termino fazendo votos para que todos participem nesta reflexão, olhando para o 
que nos rodeia, mas também para as próprias ações. Num processo que se preten-
de participado e dinâmico apela-se ao debate com a apresentação de soluções para 
os problemas que sabemos que existem. O reconhecimento do problema é meio 
caminho andado, a procura de soluções e não de novos problemas é o restante do 
caminho.

Estêvão Gouveia Lopes

Eis que mais um ano está a terminar. O tempo pa-
rece ter voado… Para trás ficou muito trabalho, es-
forço e empenho de todos os que fazem parte do 
nosso Agrupamento. 

Estamos a terminar 
um ano letivo e dá-nos 
a sensação que come-
çámos ontem o traba-
lho. Para alguns dos 
nossos alunos este é 
o fim de um ciclo de 
formação, indo para o 
ano iniciar uma nova 
etapa das suas vidas 
através do ingresso 
em cursos superio-
res ou mesmo na vida 
profissional.

Este foi um ano pecu-
liar, pois fomos con-
frontados com obras 
a decorrer em dois 
edifícios do Agrupa-
mento, as quais cau-
saram alguns cons-
trangimentos a todos 
os que partilham este 
espaço. O facto de 
dispormos de melho-
res condições, no pró-
ximo ano letivo, fará 
com que tudo corra 
certamente melhor.

Este Agrupamento continuou a desenvolver inú-
meros projetos e a realizar imensas atividades que 
acreditamos contribuíram para um desenvolvi-
mento mais integrado dos seus alunos. 

A educação está a evoluir e cabe aos profissionais 
da educação criar condições para que o sistema 
educativo evolua também. Nesse sentido, a refor-
mulação e inovação de conteúdos, metodologias 
e objetivos educativos apresentam-se como ta-
refa fundamental de todos os que ensinam e que 
com os alunos tantas horas de trabalho partilham. 
Muitas ideias foram trocadas, muitos documentos 
criados, muitas opções adotadas e muitas decisões 
tomadas, para que, no próximo ano letivo, com os 
alicerces já colocados, possamos continuar a orien-
tar, de forma mais efetiva e profícua, os alunos 
por um caminho de desenvolvimento e sucesso. O 
repto mais importante que nos é colocado é edu-
carmos para um futuro que desconhecemos. Este 
é um desafio por vezes avassalador, mas ao mes-
mo tempo motivador, porque nos força a procurar 
saber mais, investigar mais, alterar hábitos, deitar 
abaixo barreiras e ultrapassar dificuldades.

Aos que vão realizar exames ainda falta uma etapa 
importante do seu percurso e a esses só há que de-
sejar sucesso e que as notas obtidas sejam o refle-
xo do estudo, empenho e trabalho desenvolvidos 
ao longo dos anos.

Por fim, uma palavra de agradecimento pessoal a 
todos os que, ao longo dos anos, colaboraram e 
colaboram com este jornal, fazendo dele uma das 
vozes do Agrupamento.

Leonor Lopes
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Os Centros Qualifica são estruturas especializadas em Educação e Formação que 
procuram encontrar as melhores soluções para Formandos/Adultos que quei-
ram obter uma Certificação Escolar e/ou Profissional, conjugando o que apreen-
deram ao longo da vida, em diferentes contextos, com a formação que lhes pos-
sa faltar para completar uma qualificação constante no “Catálogo Nacional de 
Qualificações”.

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas do Fundão vai ter como ofertas 
formativas para o ano 2019/2020:

•Certificação Escolar de Nível Básico através de processos RVCC (Reconhecimen-
to Validação e Certificação de Competências) de 4º, 6 e 9º anos de escolaridade; 

•Certificação Escolar de Secundário através de processos RVCC (Reconhecimen-
to Validação e Certificação de Competências) de 12º ano de escolaridade; 

•Cursos EFA – Educação e Formação de adultos (Nível Secundário) para alunos 
maiores de 18 anos com o ensino secundário incompleto provenientes das várias 
vias formativas (Ensino Recorrente, Ensino Secundário dos cursos científicos-
-humanísticos, tecnológicos ou artísticos especializados e Cursos Profissionais).

•Formações Modulares – Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD de 25 

CENTRO QUALIFICA - OFERTAS FORMATIVAS PARA O ANO 2019 / 2020

horas e/ou 50 horas), constantes na Catálogo Nacional de Qualificações, desti-
nadas a empregados e/ou desempregados ligados ao mercado de trabalho da 
nossa Comunidade Intermunicipal das Beiras. Estas formações são feitas com 
os parceiros ligados à área formativa com as quais o nosso Centro Qualifica tem 
Protocolos de Cooperação.

Em suma podemos resumir que o “Qualifica” é um programa vocacionado para a 
qualificação de Jovens/Adultos que tem por objetivo melhorar os níveis de edu-
cação e formação dos adultos, contribuindo para a melhoria dos níveis de qua-
lificação da população e a melhoria da empregabilidade. O Programa Qualifica 
assenta numa estratégia de qualificação que integra respostas educativas,  for-
mativas e instrumentos diversos que promovem a efetiva qualificação de adultos 
e  envolve uma rede alargada de operadores.

Mais informações poderão ser solicitadas pelo e-mail aefundao@centroqualifica.
gov.pt, pelo contacto telefónico 275 249 861 (Nova Linha Direta) ou 275 750 480 
ou ainda pela deslocação ao Centro Qualifica no  Agrupamento de Escolas do 
Fundão no Edifício da Escola Secundária do Fundão, junto ao gabinete da Direção 
do Agrupamento, todos os dias úteis das 9h30 min. às 20h00 min. 

A Equipa do Centro Qualifica do AE do Fundão

O Centro Qualifica do AEF é um centro 
especializado na qualificação de adul-
tos, vocacionado para a informação, 
aconselhamento e encaminhamento, 
para ofertas de educação e formação 
profissional de adultos, com idade su-
perior ou igual a 18 anos. 

Deste modo primamos pela qualidade, 
alicerçada por uma equipa de técnicos 
e formadores experientes e dedicados 
que trabalham afincadamente todos os 
dias em prol da educação de Adultos, 
com o objetivo de aumentar as quali-
ficações dos adultos que se encontram 
no Processo de Reconhecimento, Vali-
dação e Certificação de Competências 
(RVCC).

Na Educação de Adultos, não há aulas, 
mas sessões; não se é professor, mas 
formador; não há fichas, mas instru-
mentos.

A Educação e Formação de Adultos é 
uma das áreas de intervenção do uni-
verso da Educação e, dentro desta, o 
processo de RVCC ocupa um lugar de 
destaque pela especificidade da meto-

“A educação é a 
arma mais

poderosa que você 
pode usar para

mudar o mundo.”
Nelson Mandela

dologia que utiliza, assente no balanço 
de competências e na narrativa autobio-
gráfica, pois a Educação é, na realidade, 
um constante “tesouro a descobrir”.

Assim cumpriram-se os projetos de 
vida de 19 adultos para os quais o nos-
so Centro em muito contribuiu, tendo-
-se contabilizado desde o início do ano 
letivo a certificação de nível básico de 
10 adultos e de 9 adultos de nível se-
cundário.

Estão previstas sessões de Júri de nível 
secundário, para o final de maio, de 12 
adultos e, meados de julho, de mais 10 
adultos.

Foi com enorme orgulho e noção de 
dever cumprido que a equipa assistiu 
a apresentações que sustentam uma 
história de vida marcada pelo esforço, 
empenho e vontade de evoluir, eviden-
ciando os nossos candidatos a qualida-
de das suas competências.

A todos os candidatos, que fizeram 
destes momentos de júri momentos 
tão enriquecedores, marcando uma 
nova etapa na sua vida, os nossos sin-
ceros parabéns e votos de que todos os 
sonhos e projetos se concretizem.

A Equipa do Centro Qualifica do 
Agrupamento de Escolas do Fundão

OFERTAS
FORMATIVAS 
PARA O ANO 
2019 /2020
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CAUSA SOLIDÁRIA

Nos dias 4 e 5 de abril, no decorrer da Semana Aberta, a turma do 9ºB do Agrupamento de Escolas do Fundão realizou 
uma venda de produtos alimentares, na qual foram servidos crepes, bolos caseiros, mousses, folhados de salsicha e bolas 
de carne, bem como uma especialidade tradicional do Chile, os “Completos”. Graças ao esforço e dedicação dos alunos e 
professores envolvidos neste projeto, foram angariados 111 euros que foram entregues, pelos alunos, na passada terça 
feira, dia 7 de maio, ao corpo de Bombeiros Voluntários do Fundão na pessoa do Comandante José Sousa. 

Esta atividade teve como propósito ajudar os Soldados da Paz e, simultaneamente, participar na Semana Aberta, na qual 
estes alunos foram muito bem-sucedidos.

OBRIGADO PROFESSOR ANTÓNIO PEREIRA

Este ano, mais uma vez, o Grupo de Teatro Histérico do Fundão apresentou uma fabulosa peça num An-
fiteatro onde o calor humano se fazia sentir. Depois de uma sessão para as turmas escolares do AEF no 
dia 9, estivemos também no Espetáculo Solidário para Moçambique no dia 10, e por último, no dia 11, 
apresentámos então para o público do Fundão.

Fomos todos incansáveis, a Bia Pacheco a escrever o primeiro texto da nossa peça, a professora Catarina 
Crocker a escrever o segundo, a professora Teresa Correia e a professora Ana Brioso a terem a iniciativa 
para o Espetáculo Solidário, os atores por terem representado muito bem, mas houve uma pessoa que 
não tinha a palavra “cansaço” no seu vocabulário, o professor António Pereira.

Este grande professor, que te, vindo a liderar este grupo de teatro escolar ao longo de mais de duas décadas, foi mais uma vez incrível por 
múltiplas razões. Estava lá todas as quartas-feiras sem falta e em todos os ensaios extra, que não eram num horário de todo fácil para com-
parecer, principalmente para um professor que não é do Fundão e que tem outras dúzias de preocupações. Tinha toneladas de paciência para 
nós, dado ao facto de liderar um grupo cujas idades vão dos doze aos dezoito anos.

As palavras não conseguem descrever o quão gratos estamos por termos este extraordinário professor. Um obrigado não chega.

“Ao longo dos anos tenho gostado cada vez mais de fazer teatro e tenho conseguido apreciá-lo com outros olhos, tudo graças ao professor 
António. Não podia estar mais grato pelas experiências e oportunidades únicas que tive com este grupo e nunca irei esquecer o quanto cresci 
como pessoa sob a liderança do professor deste grupo talentoso. Obrigado por toda a dedicação e esforço que coloca em manter o Histérico 
vivo e que a cultura nos lidere para um futuro melhor!”

“O histérico foi sem dúvida a experiência mais libertadora da minha vida, pois fazer teatro é muito mais do que “representar, colocação da 
voz, movimento cénico, etc”. Para além de tudo isso, aprendi realmente com o teatro a ter mais confiança em mim mesma porque senti que ali 
ninguém me julgava mas em vez disso apoiavam me e incentivavam me a melhorar. Por isso, sinceramente, o histérico não é só um grupo de 
teatro mas sim uma família. E isso tudo graças ao professor António que atura estes histéricos há IMENSO tempo, por isso fico extremamen-
te agradecida com a paciência que tem connosco ao longo 
destes meses de trabalho. Obrigada por me mostrar que 
num palco me posso sentir feliz, livre e em casa. Novamen-
te, obrigada por me ajudar a ultrapassar barreiras pessoais, 
a crescer enquanto ser humano e por ter feito deste ano de 
teatro, no melhor ano da minha vida.”

“Estes 3 anos de teatro foram anos de muita aprendizagem 
onde aprendi várias coisas não só acerca do teatro mas 
também como capacidades mas isto tudo não era possível 
sem uma pessoa que me meteu neste mundo de teatro, o 
professor António e tenho lhe a agradecer pelo o que me 
tornou e por tudo! Mais uma vez obrigado”

Como vê professor, tem muito impacto, não só em nós que 
somos o GTH 2018/2019, mas em todos aqueles que já 
passaram por aqui, e que com toda a certeza ficaram com 
excelentes recordações suas e desta maravilhosa família.

Muito, mas mesmo muito, obrigado.

O GRUPO DE TEATRO HISTÉRICO

TEATRO
HISTÉRICO

04 e 05
DE ABRIL

SEMANA ABERTA
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Espetáculo “SER SOLIDÁRIO COM MOÇAMBIQUE” no anfiteatro do Agrupamento de Escolas 
do Fundão no dia 10/05/2019

Reunindo a música e o teatro, juntaram-se neste espetáculo a favor de Moçambique a Academia de Música e Dança do Fundão e o Grupo 
de Teatro Histérico do Agrupamento de Escolas do Fundão, procurando ajudar este povo a reerguer-se do ciclone Idai, do qual resulta-
ram mais de 700 mortos e mais de 300 mil famílias desalojadas, e a destruição de 90% da cidade.

 O espetáculo “SER Solidário com Moçambique” resultou da iniciativa e organização do das professoras Ana Brioso e Teresa Correia, do 
Agrupamento de Escolas do Fundão, envolvendo alunos e professores e o projeto Ser Solidário, que desta forma assinalou 10 anos de 
existência no Agrupamento de Escolas do Fundão. 

Com as receitas deste espetáculo, que encheu o Anfiteatro e os donativos da turma 7ºA resultante do “X Mercado da Bagageira”, vai-se 
apoiar a reabilitação da Escola Primária Completa Heróis Moçambicanos (Cidade da Beira) e a Escola Primária Completa Monte Siluvo 
(Distrito de Nhamatanda), as quais, em conjunto, albergam, 2500 crianças, da 1ª a 7ª classe, através da Fundação Fernando Leite Couto, 
instituição com a qual se articulou esta ajuda a Moçambique.

“Vemos, ouvimos e lemos/Não podemos ignorar” são estas as palavras de Sophia de Mello Breyner Andresen que podem servir de mote ao 
espetáculo que se realizou no passado dia 10 de maio, no Agrupamento de Escolas do Fundão, a favor das vítimas do furacão Idai.  

 Moçambique é um dos países africanos mais expostos a episódios meteorológicos extremos, causadores de vítimas e danos materiais 
avultados. Sendo também um dos países mais pobres do mundo, estes fenómenos tornam as populações mais vulneráveis e contribuem para 
o aumento do flagelo que é a pobreza associada às doenças. As imagens que nos chegaramm deste país fazem-nos pensar na nossa fragilidade 
face aos elementos, mas também refletem as consequências da pobreza que torna a força dos cataclismos ainda mais avassaladora. 

 Do ciclone Idai, que ocorreu no dia 14 de março, resultaram mais de 700 mortos e mais de 300 mil famílias desalojadas, a cidade da 
Beira ficou 90% destruída. Muitas crianças ficaram sem escola, que é, por vezes, o único lugar onde crianças 
e jovens podem ter uma refeição completa, uma roupa para vestir e, acima de tudo, uma possibilidade de 
romper com o ciclo de pobreza em que se encontram. 

 Ainda assim, se as primeiras imagens eram de incredulidade, desespero e dor, logo as imagens que se 
seguiram mostraram um povo resiliente, em que os sorrisos das crianças e as palavras dos homens e mulhe-
res mostraram ao mundo que o povo moçambicano não ia sucumbir à catástrofe. E nas palavras do escritor 
Mia Couto “Agora que aconteceu o ciclone, percebi como isso tudo que era um chão que parecia estável, que 
parecia definitivo, de repente pode fazer-se frágil. Entrei em pânico, porque pensei que tinha perdido meu 
lugar de infância, mas quando visitei a Beira, percebi que uma cidade é feita, sobretudo, de pessoas. E as pes-
soas estavam ali, lutando, reconstruindo as casas e ainda com capacidade de contar histórias. Ali eu percebi 
que não, não acabou.” 

 Como tal, nós, professores e professoras, alunos e alunas desta escola, quisemos ajudar este povo a 
reerguer-se, pois unidos que estamos a Moçambique por uma História com mais de 500 anos, bem como pelas 
estórias que se constroem em língua portuguesa, enriquecida na diversidade, sentimos esta tragédia como nossa também.

 O 10º aniversário do projeto ser Solidário surgiu como o momento perfeito para levar a cabo esta ação solidária. E assim se conjugaram 
vontades e o espetáculo nasceu. 

 A Academia de Música e Dança do Fundão realizou a primeira parte, com a sua orquestra de sopros, enquanto o grupo de teatro His-
térico preencheu a segunda parte, com a sua mais recente produção “O que nos faz correr?”. E assim se realizou este momento solidário cuja 
receita reverteu, na totalidade, para a Fundação Fernando Leite Couto, em Moçambique, que, por sua vez, irá aplicar a verba na requalificação 
de duas escolas, na cidade da Beira.

Ana Brioso

Teresa Correia

“VEMOS, OUVIMOS E

LEMOS / NÃO PODEMOS

IGNORAR”

CAUSA SOLIDÁRIA
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¿Viajar a España?  ¡¡Me gusta un montón!!VISITA AO ESPAÇO PONTESPROJETO ESCOLAS DO QUEIJO 2018 / 2019

Pelo segundo ano, o Agrupamento aderiu ao Projeto Escolas do Queijo. Foram 
cerca de cento e cinquenta os alunos que tiveram a possibilidade de fabricar 
queijo da Beira Baixa de acordo com os saberes ancestrais. Para os mais peque-
nos foi uma oportunidade enriquecedora, para os mais crescidos a possibilidade 
de fazer a ponte entre as aprendizagens curriculares e os saberes perpetuados 
ao longo de gerações.

Colocando literalmente a mão na massa, todos os alunos das turmas envolvidas 
tiveram a oportunidade de elaborar queijos com leite de ovelha da raça Assaf. ( 
fotos 1,2,3 e 4)

O leite de ovelha é muito nutritivo, tem um sabor adocicado e suave, com aroma 
próprio. O teor da proteína deste leite é muito superior a outros tipos de leite e, 
dadas as suas características, é de fácil digestão.

A lactose é o principal açúcar presente no leite, que tem um papel importante na 
conservação do queijo, diminuindo a carga microbiana devido à redução de pH, 
provocada pela sua fermentação que produz o ácido láctico.

No processo de fabrico começámos por :

- aquecer o leite (4L) até atingir a temperatura de 350C, para criar as condições 
ótimas para as enzimas que utilizámos atuassem  sobre a caseína.

A caseína é uma fosfoproteína que se encontra no leite e representa 80% do total 
das proteínas deste.

Alguns grupos fizeram os queijos utilizando enzimas de origem animal e outros 
enzimas de origem vegetal. 

As enzimas de origem vegetal são extraídas da flor do cardo. Esta planta perten-
cente ao género Cynara e cresce em locais rochosos. É da infusão da parte lilás 
da flor que se faz a extração das enzimas.

No caso das enzimas de origem animal utilizou-se uma solução enzimática já 
preparada. Neste caso utilizámos 1 mL de coalho animal para 4L de leite.

Deixando atuar as enzimas chegámos à parte mais importante no fabrico do 
queijo- a coagulação que só terminou quando obtivemos a “coalhada”, ou seja 
quando o leite solidificou de forma resistente. 

Depois de obtida a coalhada procedemos ao seu corte que teve como objetivo 
permitir retirar o soro natural do leite, que pode ser utilizado posteriormente 
para fazer requeijão.

Na etapa seguinte levámos a coalhada para a francela para ser espremida. Já no 
interior do cincho pressionámos a massa para retirar grande parte do soro. Com 
este processo também estávamos a moldar os nossos futuros queijos. 

Aqui aprendemos a diferença entre um queijo feito à cabreira e um queijo feito 
à ovelheira. No caso do queijo à ovelheira, na altura da moldagem a coalhada 
que é colocada no cincho é pressionada. Depois, o cincho é aberto, a coalhada é 
desfeita manualmente e de novo colocada no cincho e pressionada.

Antes de colocar os queijos numa câmara climatizada, espalhámos 7g de sal na 
parte superior dos mesmos. Nos primeiros dias de maturação colocou-se mais 
sal na parte inferior dos queijos e na parte lateral. 

Ao longo dos cerca de três meses de maturação, os queijos foram pesados, vira-
dos e limpos com regularidade. 

Nesta fase de maturação, os microrganismos benéficos para o fabrico do queijo 
atuam na lactose criando assim o ácido láctico que faz diminuir o pH e automa-
ticamente diminui o risco de contaminações microbianas.

Produzimos assim, os nossos queijos Quinta da Nora. O resultado final foi muito 
apreciado na nossa banca, na Feira de Queijos da Soalheira. ( fotos 5,6 e 7). 

Queremos agradecer aos professores que nos envolveram neste projeto, à Câma-
ra Municipal que lançou este desafio às escolas pelo segundo ano consecutivo, 
à Engenheira Maria que nos transmitiu muitos ensinamentos e à D. Albertina, 
funcionária no nosso Agrupamento, que teve muita paciência para nos apoiar 
nos dias em que íamos virar e pesar os nossos queijos. 

Agradecemos, também, ao mestre queijeiro, Dr. Carlos Godinho, Presidente da 
Associação de Produtores de Queijo do Distrito de Castelo Branco, que partilhou 
connosco o seu conhecimento sobre técnicas de cura e de apresentação do quei-
jo, numa sessão sobre “afinação de queijos” que decorreu no nosso Agrupamen-
to integrada nas atividades da Semana Aberta. Aprendemos que há toda uma 
arte relacionada com a cura dos queijos de modo a preservar a sua autenticida-
de e qualidade. Aprendemos o que significa Denominação de Origem Protegida 
(DOP).

Os alunos envolvidos no projeto Escolas do Queijo

Nota:

Denominação de Origem Protegida é a designação regula-
mentada pela União Europeia que protege os nomes dos 
produtos cuja produção, elaboração e transformação ocor-
rem numa região delimitada, com um saber fazer devida-
mente reconhecido e verificado. Garante ao consumidor 
que o produto tem sabor e aroma diferenciados, que foi 
obtido ou processado de forma tradicional, que tem uma 
enorme ligação ao território e ao saber fazer, e que foi su-
jeito a um rigoroso sistema de controlo independente. To-
dos os produtos com DOP apresentam a respetiva menção, 
assim como a marca de conformidade e o logótipo comu-
nitário.

Versão portuguesa do 

logótipo que acompa-

nha os produtos com 

Denominação de Ori-

gem Protegida (DOP) 

pela União Europeia.

Segundo a Agência Lusa 

A produção de queijos de Denominação de Origem Protegida (DOP) na região 
Centro atingiu as 436 toneladas em 2017.

Foram produzidos no cômputo da região Centro um total de mais de 436 mil 
quilos de queijo DOP A DOP Beira Baixa, que inclui o queijo amarelo da Beira 
Baixa, o queijo de Castelo Branco e o queijo picante da Beira Baixa, representa 
53% da produção total, seguindo-se a DOP Serra da Estrela, com 45%, e a DOP 
Rabaçal, com 02%.

Lusa, 09 Fev, 2019, 

Turmas/ alunos envolvidos

• Pré- escolar da Fatela e Pêro Viseu

• 5.ºA, 5.ºD e 6.º E- os alunos do projeto Doce Vilão…a Bom Papão

• 9.ºD- projeto ReuSPA t

• 10.ºCT1, CT2 e CT3

• GPI18/APS18

• TAS 17

Professores: Teresa Félix, Teresa Fernandes, Celeste Fernandes, M.ª João Bap-
tista, M.ª de Fátima Domingues, Regina Costa, Alda Fidalgo, João Paulo Fidalgo, 
Anabela Santos, Gabriela Cruz, M.ª Helena Lindeza, Célia Nunes.

Colaboração e apoio: professores Nuno Garcia e Célia Freitas e os assistentes 
operacionais Inês Neto, Cecília Catorze, Albertina Gertrudes, Fernando Gonçal-
ves e Margarida Fernandes.
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PROJETO ESCOLAS DO QUEIJO 2018 / 2019

Não obstante a produção de Queijos da 
Beira Baixa DOP ter grande importância 
cultural e económica, representando o 
preservar de tradições de séculos e o 
maior volume de negócios, no concelho 
do Fundão, a fruticultura, sobretudo 
com a cereja, mas também com o pês-
sego, maçã, frutos secos e frutos ver-
melhos é um setor em expansão, con-
tribuindo com uma grande fatia para o 
PIB do concelho. 

O projeto “Doce Vilão…a Bom Papão” 
integra as matérias-primas com maior 
peso na economia da região, acrescen-
tando-lhe valor e inovando. 

Criou-se, com recurso à ciência e à tec-
nologia, um formato individual do quei-
jo da Beira Baixa que contém legumes 
ou frutas, liofilizados, apresentando-o 

O projeto “Doce Vilão…a Bom Papão” integra as 
matérias-primas com maior peso na economia 
da região, acrescentando-lhe valor e inovando.

como uma proposta de diversificação 
da oferta de mercado e uma opção ali-
mentar saudável pelo enriquecimento 
em nutrientes e por possibilitar uma 
absorção mais lenta da frutose, propor-
cionando uma sensação de saciedade 
mais prolongada, evitando um consu-
mo alimentar frequente.

Na feira da Soalheira o público pode 
provar este queijo, o qual foi produzi-
do segundo as técnicas tradicionais, in-
corporando a grande concentração de 
frutose e fibras, presentes nas frutas 
(Cereja do Fundão, Maçã Bravo Esmol-
fe, Banana da Madeira, Dióspiro) e legu-
mes (Cherovia e Aipo).

 A aceitação foi superior ao esperado, 
esgotando rapidamente pela elevada 
procura.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República

Somos um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas do Fundão e gostaría-
mos de partilhar consigo o que temos vindo a aprender com o projeto Escolas 
do Queijo, que faz uma ponte entre a ciência e o saber ancestral no fabrico de 
queijos na nossa região, a Beira Baixa.

Curiosamente, embora as nossas cerejas tenham um papel fulcral na economia 
regional, o setor do queijo continua a ser o que representa o maior volume de 
negócios.

Este projeto é bastante interessante pelo facto de estarmos a explicar através das 
ciências experimentais o que os nossos ascendentes praticavam há muitos anos, 
sem terem o conhecimento científico que nós temos oportunidade de desenvol-
ver nas nossas aulas.

Tendo como objetivo principal a realização da aprendizagem dos métodos tra-
dicionais do fabrico do queijo da Beira Baixa, introduzimos alguma inovação, di-
versificando a oferta no mercado, tornando os produtos mais atrativos, amigos 
do ambiente (reduzindo os resíduos associados à produção, armazenamento, 
transporte e consumo) e, simultaneamente, promotores da saúde dos consumi-
dores, suscitando, assim, maior interesse e procura.

A oportunidade ideal para dar a conhecer, ao Senhor Presidente, estes nossos 
projetos é na 12ª Feira de Queijo da Soalheira que se irá realizar entre os dias 
17 e 19 de maio, na localidade de Soalheira. Seria uma honra tê-lo presente não 
só para divulgar o produto das nossas investigações e aprendizagens como tam-
bém para provar os deliciosos queijos e derivados que os alunos do Agrupamen-
to de Escolas do Fundão e os outros roupeiros e afinadores da região tão bem 
produzem.

Esperamos que esteja tão entusiasmado como nós e que aceite este nosso con-
vite. Até breve.

Os alunos participantes.

O Diretor do Agrupa- mento de Escolas do Fundão

CONVITE
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Foi assim que a Joana Oliveira apresentou o projeto 
REUSPA na FEIRA DO QUEIJO da Soalheira.

Eu sou aluna do agrupamento de escolas do Fundão e venho apresentar o projeto 

REUSPA, em representação dos alunos da turma 9ºD que participam no projeto.

O projeto já foi iniciado no ano letivo anterior e é orientado pelas professoras 

Alda Fidalgo e Regina Costa, nossa Diretora de Turma.

No ano letivo anterior candidatámos o projeto ReuSPA ao concurso do Proje-

to_80, sendo um dos seis projetos nacionais distinguidos da edição 2017/2018.

Este ano decidimos candidatá-lo ao concurso Ciência na Escola da Fundação Ilí-

dio Pinho, tendo passado à 2ºfase.

O título do PROJETO ReuSPA tem a ver com REUS- Reutilizar Soro e PA - Proteger 

o Ambiente e/ou Para Alimentação.

Este projeto teve origem no ano letivo anterior e nasceu do projeto ESCOLAS DO 

QUEIJO.

O PROJETO ESCOLAS DO QUEIJO, promovido pela Câmara Municipal do Fundão, 

está a ser desenvolvido nas escolas e pretende sensibilizar os mais novos para o 

queijo, enquanto produto regional, ensinando as técnicas tradicionais do fabrico 

do queijo.

A nossa turma entrou neste projeto porque também já estávamos a participar 

no Projeto EMPRETIC, que também estava relacionado com o queijo. Este projeto 

era em parceria com uma escola espanhola da zona de Zamora.

No âmbito do PROJETO ESCOLAS DO QUEIJO, a nossa turma fez queijo em janei-

ro e em março do ano passado.

Este ano voltámos a fazer.

De cada vez que fazíamos queijo ficávamos impressionados com a quantidade 

de soro que era produzida.

Começámos a procurar o que se fazia com aquele soro?

E o que acontece ao soro nas queijarias da região onde são produzidos diaria-

mente muitos queijos?

Será que o soro é rejeitado para o esgoto, indo parar ao ambiente? É utilizado?

Para nos esclarecerem nestas dúvidas as nossas professoras trouxeram à escola, 

a Engenheira Maria da Luz, da ValAmb. 

Esta empresa recolhe as águas residuais da indústria dos queijos e faz o seu 

tratamento, antes dos resíduos serem eliminados.

A legislação atual não permite que este subproduto seja lançado no ambiente, 

porque é altamente poluente.

Da sessão com a Eng. Maria da Luz ficámos a saber que :

•Por cada litro de leite que entra numa queijaria são produzidos, em média, 2, 5 

L de efluente para ser tratado

•O efluente proveniente da indústria de laticínios apresenta uma enorme carga 

de matéria orgânica, enriquecendo o meio aquático em Azoto e em Fósforo.

•Os tratamentos são complexos e caros

Se as  águas residuais não forem tratadas e forem lançadas nos cursos de água, 

o que vai acontecer é a Eutrofização dos rios, formando-se um tapete de plantas 

aquáticas à superfície das águas, o que vai fazer com que ocorra:

•Morte de animais aquáticos, sobretudo de peixes, devido à falta de oxigénio 

para a respiração;

•Morte das plantas, pela carência de luz para a fotossíntese e falta de oxigénio 

para a respiração.

  Ou seja… O RIO MORRE!

Pensámos então numa outra solução...

Uma vez que antigamente o soro servia de alimentação para muitos animais e 

que as pessoas também o utilizavam, 

talvez o soro ainda tivesse nutrientes que justificassem a sua utilização.

Decidimos então fazer análise ao soro nos laboratórios da escola.

Estas análises apenas nos permitiram saber que o soro tinha: 

- Açúcares simples (a lactose)

- Proteínas (caseína essencialmente)

- Cálcio e

- Gorduras.

No entanto não nos permitiram saber a quantidade de nutrientes existentes.

Decidimos depois pedir a um laboratório especializado que nos fizesse análises 

quantitativas ao soro e ao leite porque queríamos saber também a quantidade 

de nutrientes que havia no soro por comparação com os que havia no leite com-

pleto.

Estas análises foram feitas no Centro de apoio tecnológico Agro-alimentar em 

Castelo Branco.

Ficámos a saber, comparando a quantidade de nutrientes do soro e do leite, que 

o soro ainda contém cerca de ¼ de proteína, gordura e cálcio que existe no leite 

completo, o que ainda é considerável.

REUSPA NA FEIRA DO QUEIJO DA SOALHEIRA
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Pensámos então numa forma de utilizar o soro para a alimentação humana e 

desta forma, sendo este utilizado para este fim, para proteger o ambiente e evi-

tar que vá poluir os cursos de água.

Sendo o soro um subproduto líquido, o que nos ocorreu foi a produção de bebi-

das saudáveis à base de soro.

Iniciámos então as experiências de combinação de sabores no laboratório, em 

busca da nossa bebida láctea.

Utilizámos muitos produtos e muitos sabores.

Fizemos várias combinações possíveis.

Anotámos as formulações para que fosse possível repeti-las.

Uma das possibilidades que experimentámos foi a adição de fruta. 

Obtivemos algumas combinações interessantes e começámos a pensar que seria 

interessante utilizar frutas excedentes da região.

Desta forma poderíamos escoar não só o soro, mas também a fruta da região, 

acrescentando-lhes valor comercial.

Surgiu então a parceria com a Empresa BIOFUN, implantada na região e que pro-

duz concentrados de maçã e pêra, duas frutas da região em abundância.

A utilização dos concentrados tornava-se uma enorme vantagem, uma vez que 

estavam sempre disponíveis e nos permitiam utilizar quantidades certas, de for-

ma a obtermos bebidas que teriam sempre as mesmas caraterísticas, o que nem 

sempre era fácil utilizando a fruta diretamente.

Foi então a partir de soro e destes concentrados que produzimos as nossa bebi-

das lácteas.

Mais tarde, pensando nas pessoas intolerantes à lactose, utilizámos também Ké-

fir para realizar a fermentação de soro, antes da adição dos concentrados de 

fruta.

Criámos uma marca e um rótulo para as nossas bebidas a que chamámos bebi-

das DAU UP.

O Kéfir é constituído por uma associação de leveduras e bactérias benéficas que 

utilizam o açúcar do leite e fazem fermentação, tornando o leite/soro (neste 

caso) numa bebida mais saudável e enriquecida com probióticos.

No total obtivemos 4 combinações de bebidas DAUY UP:

•Soro + concentrado de maçã

•Soro + concentrado de pêra

•Soro fermentado com Kéfir + concentrado de maçã

•Soro fermentado com Kéfir + concentrado de pêra

Para quem já provou as bebidas, elas têm agrado bastante!

Preocupámo-nos também com o processo de conservação, uma vez que preten-

díamos bebidas saudáveis, sem conservantes, nem aditivos.

No laboratório da escola realizámos experiências que nos permitiram concluir 

que poderíamos confiar no método de esterilização em autoclave, uma vez que 

o soro não sofria alteração de sabor e que permitia a sua conservação por longos 

períodos.

Qual o impacto que esperamos que este projeto tenha na comunidade?

•Contribuir positivamente para o meio ambiente, pois promove a utilização de 

2 subprodutos (com origem nos ecossistemas agrícolas locais): soro e fruta sem 

valor comercial, utilizando-se os concentrados de fruta. 

•A implantação da produção das lactobebidas DAY UP na região poderá contri-

buir para a redução da pegada ecológica, pois as matérias primas estão próxi-

mas, o que irá contribuir para a sustentabilidade ambiental. 

•Produção de lactobebidas saudáveis com um valor nutricional significativo

Que vantagens têm as bebidas para a saúde?

•Utilização de produtos naturais, sem aditivos nem conservantes

•o soro tem ainda um elevado valor nutricional, nomeadamente de proteínas e 

cálcio

•O Kéfir produz  lactase e outras enzimas que ajudam a digerir a lactose, sin-

tetiza ácido láctico e modifica os sais de cálcio para formas mais facilmente 

absorvidas pelo organismo.

As DAY UP são bebidas saudáveis, inovadoras, na medida em que em Portugal, 

não é conhecida qualquer empresa que faça o aproveitamento do soro e de fru-

tas. 

A criatividade foi reforçada pela introdução de Kéfir e obtenção de produtos 

ainda mais inovadores e saudáveis. 

Foi criada a marca “DAY UP”, rótulo e slogan. 

O processo de conservação das bebidas foi testado e parece ser adequado.

O projeto ainda está em desenvolvimento e pretendemos ainda:

•Criar novas formulações

•Confirmar o processo de esterilização com as bebidas já preparadas

•Procurar parcerias para disponibilizar as bebidas para o mercado.
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CLUBE EUROPEU

No passado dia 24 de abril decorreu 
um debate impulsionado pelo Clube 
Europeu e organizado por cinco alunos 
do 11º CSE no âmbito de um trabalho 
de projecto na disciplina de economia, 
Alberto Pereira, Beatriz Gama Leonor 
Matos, Maria Saramago e João Ribeiro. 
Este debate incidiu genericamente so-
bre o momento atual da UE.

Cristiano Luís Gaspar, Pedro Mesquita, 
Margarida Pacheco, João Silva e Tiago 
Monteiro foram os jovens represen-
tantes das juventudes partidárias e 
partidos políticos que integraram o 
painel deste debate que abordou dife-
rentes temas europeus, mas, mais em 
concreto, a importância da democracia 
na europa, da livre circulação no espa-
ço europeu a nível económico e social, 
bem como a importância das próximas 
eleições europeias. O debate de 90 mi-
nutos foi constituído por 2 partes. Uma 
primeira, onde os convidados expuse-
ram as suas ideias sobre os temas, e, 
uma segunda parte, onde se deu um 

Continuámos a refletir sobre a questão para este ano “Europa, casa da Democra-
cia”.

Professores e alunos participantes continuaram a trabalhar um conjunto de te-
mas, e a programar atividades, que nos procuram 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 entre outras questões pertinentes.

Assinalamos a Semana da Europa, entre 6 e 10 de Maio, com uma exposição e 
a distribuição de panfletos, com trabalhos dos alunos de Economia das turmas 
do 10º e 11º CSE. Comemorámos o dia da Europa com o hastear da bandeira e o 
toque do hino da UE. Esta atividade foi executada por um grupo de alunos do 7º 
A, sob orientação da professora Catarina da Academia de Música. A atividade foi 
organizada pela professora Isabel Ferreira.

Antes disso estivemos numa sessão na BECRE com a professora doutora Liliana 
Reis da UBI no dia 26 de Março, onde foi discutido o tema “Refugiados, o estatu-
to de asilo, direito de imigração e emigração relativamente à Europa”. Estiveram 
presentes as turmas do curso CSE do 10º e do 11º ano e a turma TSJ18.

A 24 de Março decorreu um debate sobre a “União Europeia e o Futuro” com 
jovens representantes das juventudes partidárias. A sessão teve lugar no anfi-
teatro do agrupamento e foi organizada por um grupo de alunos do 11º CSE (ver 
texto nestas páginas) como parte do seu projeto de trabalho para este ano letivo, 
no âmbito da disciplina de Economia e das atividades do Clube Europeu.

Saudações europeias.

Debate sobre a Europa com
representantes das juventudes partidárias e 
partidos políticos

confronto de ideias não só entre o pai-
nel, mas, também, com o público. A co-
munidade estudantil mostrou grande 
adesão ao debate ao lotar o anfiteatro, 
o que mostra o interesse dos estudan-
tes sobre um tema que nos é tão im-

Europa, casa da Democracia

portante, a Europa. Mesmo após o to-
que de saída houve alunos que fizeram 
questão de despender de um pouco da 
sua hora de almoço para continuarem a 
ouvir estes 5 jovens tão talentosos que 
proporcionaram um excelente debate 
num ambiente de grande cordialidade 
e espírito de convivência democrática.

Participaram os alunos das turmas 11 
CSE, 10 CSE, 12 CSE  e 11 LH.

Por fim, gostaríamos de agradecer a 
todos os que estiveram presentes, aos 

5 convidados que aceitaram expor e 
debater as suas ideias, ao professor 
António Amaral, principal impulsiona-
dor do Clube Europeu e à direcção do 
Agrupamento que permitiu e forneceu 
as condições para a realização deste 
evento.w

Alberto Pereira, Beatriz Gama, João 
Ribeiro,

Leonor Matos e Maria Saramago

Continuámos a
refletir sobre a
questão para

este ano
“Europa, casa da

Democracia”.
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VISITAS DE ESTUDO

Casa das Memórias António Guterres  Donas

No passado dia 25 de março, no contexto da disciplina de História, os alunos das 
turmas A, B e E, do 9.º ano, efetuaram uma visita de estudo à Casa das memórias 
António Guterres, em Donas, Fundão. Esta visita insere-se nos conteúdos da dis-
ciplina e na comemoração do septuagésimo aniversário da Declaração Universal 
dos Direitos do Homem.

Os alunos apreciaram bastante o espólio da Casa-Museu, resultante das oferen-
das ao patrono em missões oficiais e vieram de lá bastante sensibilizados com 
a ação da ONU, de que António Guterres é o Secretário-geral, nos dramas do 
mundo contemporâneo.

Os objetivos da visita foram plenamente conseguidos.

VISITA DE ESTUDO A BIARRITZ e BILBAO – 9º C e 9º E

Depois de dois anos a preparar a visita, chegou finalmente o dia. Agora, já mais 
crescidos, de certeza que a viagem será mais compensadora e interessante. 

No 7º ano foi grande o entusiasmo com a ideia de fazermos uma visita ao estran-
geiro, no final do 9º ano. Parecia tão distante, que o dia nunca mais chegava. No 
entanto, depressa chegámos ao 9º ano e o dia da visita aproximava-se. Depois de 
tomadas algumas decisões importantes com os pais e professores, estava tudo 
a postos para embarcarmos na “grande aventura”. Decidiu-se realizar a viagem 
nos dias 3, 4 e 5 de abril. Era grande a expectativa, embora a viagem de autocarro 
nos parecesse longa.

Acompanhados pelos professores Celestina Martins, Daniela Martins, Nuno Gar-
cia e Otília Mendes lá partimos no dia 3 às 7 horas da manhã, com pontualidade. 
Durante a viagem uns dormiram outros ouviram música ou conversaram. Quan-
do parámos pela segunda vez para almoçar, pareceu-nos que a viagem estava 
a decorrer com rapidez. Já perto de França era grande a expectativa. Chegados 
à cidade de Biarritz e à pousada, estávamos todos curiosos para ver os nossos 
aposentos temporários. Depois das formalidades lá fomos conhecer os nossos 
quartos. 

Havia mais um grupo de alunos, de Espanha, na Pousada e rapidamente nos co-
nhecemos. Acabámos por passar o serão juntos a ouvir música e a dançar. Não 
pensem que foi uma noitada, às 10.30 horas tivemos de ir dormir. 

No segundo dia visitámos a cidade de Biarritz, um museu e ainda passeámos 
pela praia.  Nem queríamos acreditar que no terceiro dia já era hora de regres-
sar. Partimos de autocarro para Bilbao, onde visitámos o museu Guggenheim.  
Ficámos surpreendidos com a arquitetura do museu. Ao princípio estranha, mas 
quanto mais olhávamos, mais interessante e fantástica nos parecia. Um edifício 
fora do comum. Visitámos várias exposições de arte no interior e no exterior do 
museu.

E a viagem de regresso a casa continuou. A sensação que sentíamos era de sau-
dade da nossa viagem, mesmo antes de ela terminar.

A visita de estudo a França foi uma ótima oportunidade e uma das visitas que 

nunca irei esquecer, foi uma excelente forma de poder aprender enquanto estava 

noutro ambiente, neste caso, fora da sala de aula, em França. Sem dúvida que a 

escola deveria realizar mais visitas assim. 

Pedro Almeida

Nos dias 4, 5 e 6 de abril, tive a melhor experiência da minha vida. Fomos a Fran-

ça para visitar a cidade de Biarritz. Visitámos a “Cité de l’Océan” e o “Rocher de 

la vierge Marie”.  Uma experiência única durante a qual conhecemos outro país, 

outra cultura, outros costumes e pessoas novas.

Pedro Nunes 

A viagem a França proporcionou-me momentos incríveis. Conhecemos a cidade 
de Biarritz. Foi 5*.

Jorge Sousa 

Foi com bastante gosto e interesse que participei na visita de estudo a Biarritz e a 

Bilbao. Esta viagem permitiu-me conhecer e visitar lugares magníficos, de estar 

em contacto com a natureza, praticar a língua francesa e apreciar obras de arte 

dos artistas mais famosos do mundo. Foram momentos de grande alegria, parti-

lha e de convivência entre colegas e professores. 

Margarida Ruivo 

A viagem correu muito bem. Adorei a experiência e as pessoas que me acompa-

nharam. Foram fantásticas! Esta viagem ficou registada na minha vida. Foi pena 

ter sido pouco tempo!

Alexandre Rodrigues 

No primeiro dia da visita, fomos à Cité de l’Océan onde realizámos atividades 

virWNo nosso regresso, passámos por Bilbao e visitámos o museu Guggenheim. 

Carolina Falcão

VIAGEM ATRAVÉS DA HISTÓRIA… MAFRA

No dia 5 de abril de 2019, alunos do 6º ano do Agrupamento Escolas do Fundão 
realizaram uma visita de estudo no âmbito da disciplina de História e Geografia 
de Portugal cujo objetivo era a descoberta de alguns locais importantes que con-
tribuíram para a construção da nossa nação.

A viagem à descoberta do nosso património histórico e natural iniciou-se com a 
visita à Tapada de Mafra, em que uma parte da mesma foi feita de comboio. Foi 
no meio dessa esplêndida vegetação, que puderam contatar com várias espécies 
da fauna e flora nacional. Descobriram assim a importância das abelhas na polo-
nização e viram diversos mamíferos, anfíbios e aves variadas. 

Após um almoço bem merecido, despediram-se desse paraíso natural que é a Ta-
pada de Mafra e seguiram viagem à descoberta de outro tesouro do nosso patri-
mónio histórico, o imponente Palácio e Convento de Mafra que foi construído no 
século XVIII, durante o reinado de D. João V e é o mais importante monumento 
barroco em Portugal. Este ocupa uma área de quase quatro hectares e a sua edifi-
cação ficou a cargo do arquiteto alemão João Frederico Ludovice. Este fantástico 
edifício é constituído por um Convento, um Palácio Real e uma Basílica que é o 
eixo central do mesmo. Esta é rodeada por torres sineiras, enriquecidas por dois 
carrilhões e seis órgãos. Este monumento foi decorado com obras de arte vindas 
de vários países da Europa, tal sumptuosidade deve-se ao ouro trazido do Brasil 
pelo monarca.

São várias as divisões do Palácio, mas apenas puderam visitar a sala de caça, de 
jogos e de música também conhecida como a «Sala Amarela»; os aposentos do 
rei que se situam no torreão norte e os da rainha, no torreão sul; a majestosa 
biblioteca, uma das mais importantes a nível europeu, devido ao seu precioso 
valor patrimonial, abrangendo todas as áreas de estudo do século XVIII e por fim 
a sala grande dos frades.

É surpreendente descobrir como o Palácio de Mafra nunca foi residência oficial 
dos vários monarcas, era apenas local onde se celebravam festas religiosas e 
reais, ou se vinha caçar na Tapada.

De seguida, alunos e professores dirigiram-se a uma localidade situada entre 
Mafra e a Ericeira, a aldeia típica do Sobreiro mais conhecida como Aldeia-Museu 
José Franco ou Aldeia Saloia, onde visitaram uma das mais reconhecidas aldeias 
musealizadas do país. Esta não é mais do que a concretização do sonho do seu 
autor, que procurou reproduzir em miniaturas, réplicas das antigas oficinas, lo-
jas e casas da aldeia onde vivera. A decoração é típica da vida do campo na altura 
da sua infância.

Finalizou-se a viagem com um lanche, na praia da Ericeira, onde todos desfruta-
ram da brisa do mar antes de regressarem a terras serranas. 

Assim foi a viagem pelo património histórico e natural do nosso país, uma via-
gem cheia de cultura e muitas recordações. É bom descobrir como os nossos 
antepassados se sacrificaram para nos deixarem tantas riquezas e como a mãe-
-natureza criou espaços maravilhosos, ricos em fauna e flora. 

Os alunos do 6º ano recordarão certamente esta visita para sempre!

Luana Abelho nº 16, 6ºC
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NOTÍCIAS DO PES (Programa de Educação para a Saúde)

No passado dia 26 de Abril, a Farmácia 
Avenida teve todo o gosto em deslo-
car-se mais uma vez ao Agrupamento 
de Escolas do Fundão, desta vez para 
abordar o tema do Acne. Procurámos 
esclarecer todas as dúvidas que podem 
surgir durante a adolescência relativa-
mente à etiologia do Acne, os tipos de 
Acne que existem, mitos e o que pode 
ser feito para que o Acne, apesar de fa-
zer parte da vida de todos, não se torne 
um assunto tabu.

Agradecemos a todos os alunos, pois 
para além de atentos mostraram-se 
bastante participativos e deixamos ain-
da um agradecimento especial aos pro-
fessores e à Direção por se associarem 
a nós nesta iniciativa.

Dr.ª Joana Fernandes

O ano letivo 2018/2019 no PES foi assim
Ao longo das várias edições do Olho Vivo deste ano letivo fomos dando conta 
das notícias do PES (Programa de Educação para a Saúde). Nesta última edição, e 
em jeito de balanço do ano, fazemos um resumo das atividades desenvolvidas, 
do público envolvido e da articulação que realizámos com as entidades parceiras.

Ao nível das parcerias externas com as quais articulámos várias atividades des-
tacam-se: UCC – Centro de Saúde do Fundão; Escola Superior de Enfermagem 
Dr. Lopes Dias – IPCB; Associação Beira Serra; Liga Portuguesa Contra o Cancro; 
Direção Geral da Educação e PRI Eixo Fundão-Covilhã.

A UCC – Centro de Saúde do Fundão, através da Enfermeira Filomena Correia, 
no âmbito da saúde escolar, foi uma presença constante na escola ao longo de 
todo o ano letivo. Com a UCC implementámos ações dirigidas aos docentes, não 
docentes e alunos, desde o pré-escolar ao 12º ano. Destacamos, neste âmbito as 
seguintes:

•Sessões Onco@Educa  - turmas do 10ºano; 11º ano e 12º ano.

•Sessões formativas de SBV para alunos (turmas do 9º ano, TAS17 e APS16); não 
docentes e Docentes (Enf. Especialista Sandra Cunha).

•Sessão formativa sobre Epilepsia para docentes e não docentes (Dr. Tiago Neves 
Carvalho e Dr. Pedro Xavier Antunes).

•Sessões Laboratório da alimentação – turmas do 6º ano Nutricionista Dr.a Re-
gina Afonso.

•+ contigo 2017-2018 - Sessões formativas para docentes e para pais e EE. Tur-
mas 7ºB e 7ºD (1 sessão por mês) (Enf. Filomena Correia). Dia + Contigo.

•Palestra Brain on track – turmas TAS17 e TAS18 e APS 17 (Dr. Sandro Covitas 
(Psicólogo)

•Palestra Saúde Mental e Estilos de vida  – turmas TAS17 e TAS18 (Enfermeiro 
Emanuel Pereira – Especialista em Saúde Mental).

•Clube de Saúde - Desenvolvimento e conceção de projetos nas turmas TAS17 e 
TAS18. Intervenção na comunidade.

•Soldadinho de Chumbo – 3º ano Santa Teresinha.

•Mimos a Torto e a Direito – pré-escolar; 4ºano e 5ºano.

•Ser indiferente – Formação interpares: alunos do 9ºE promovem sessões nas 
turmas do 5ºano).

•Sessões 3´S: Sexo; Sexualidade e Segurança – turmas do 9ºano, 10ºCT2 e APS16 
– 1 sessão de 90 minutos com a Enfermeira Filomena Correia e Eugénia Lindeza 
+ 1 sessão de 45 minutos com a Dr. Rita Faísca.

Da atividade do PES deste ano letivo destacamos ainda:

•Projeto  Bem Crescer/Mal Crescer, através do desenvolvimento de ações sobre 
sexualidade, bullying, violência, consumos e peso excessivo e obesidade destina-
das às turmas do 5º, 6º, 7º e 8º ano, promovidas pelas Enfermeiras estagiárias 
da Escola Superior Lopes Dias de Castelo Branco, coordenadas pela Doutora Ana 
Maria Vaz.

•Projeto Dependências sem substâncias – nas turmas do 8º ano, dinamizadas 
pela Associação Beira Serra.

•Participação no projeto EnvelhoSer livroMente - parceria com as Bibliotecas Es-
colares.
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•Aplicação de questionários, no âmbito do Estudo sobre o Consumo de Álcool, 
Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos ou Dependências/2019 - ES-
PAD e ECTAD_CAD/2019, na turma 10ºCT2.

•Candidatura e aprovação da mesma, no âmbito do Programa CUIDA-TE - medi-
da 3 - ‘Teatro-Debate 2019’ com a Peça “  O corpo é que paga”, que será apresen-
tada no próximo ano letivo.

Ainda neste ano letivo continuamos a desenvolver algumas atividades:

. Participação do Clube de Saúde no Encontro de Clubes de Saúde, que se irá rea-
lizar no dia 31 de maio, no âmbito dos Colóquios da Cereja.

. Sessão formativa para docentes e não docentes Saúde do Adulto e Prevenção do  
Burnout, a realizar no dia 5 de junho, pelas 16h30.

. Candidatura ao Sêlo Escola Saudável – até 15 de junho.

Combater o ACNE!
O acne é uma inflamação do folículo pilossebáceo. É através deste folículo que 
o sebo faz seu percurso das glândulas sebáceas, onde é produzido, até a pele. O 
sebo tem a importante função de preservar a hidratação natural da pele e de con-
trolar a flora bacteriana. Em algumas pessoas a produção de sebo está acima do 
normal, e, como consequência deste excesso, ele perde sua função controladora 
da flora bacteriana e passa a servir de nutriente para as bactérias.

O acne afeta, ou afetou em determinado momento da vida, até 80% da população 
em geral e pode aparecer em qualquer idade, embora atinja a sua máxima expres-
são durante a adolescência. Oito em cada 10 jovens tem acne na adolescência.

No dia 26 de abril decorreu no nosso agrupamento uma sessão promovida pela 
Dr.a….., da Farmácia Avenida, que veio à escola a convite da professora Leonor 
Lopes.

Esta sessão destinou-se aos alunos do 10ºano, que foram acompanhados pelos 
seus professores.

A sessão foi bastante interessante e desmistificou alguns mitos que andavam 
por aí!

No final todos fizeram um alegre sorriso quando a dr.a … nos ofereceu um pe-
queno conjunto e amostras com produtos para tratarmos a nossa pele. Muito 
obrigada!

Anotámos ainda algumas opiniões dos alunos sobre a sessão:

A palestra sobre o acne, que decorreu no dia 26 de abril  deste ano foi bastan-
te interessante. Permitiu-nos saber mais acerca do nosso corpo, os fatores que 
provocam acne, o modo como devemos evitar o acne e os cuidados a ter com a 
pele. No final ainda tivemos direito a umas amostras que nos permitem cuidar 
da nossa pele. (Mariana, 10ºCT1)

Adorei a sessão pois fiquei a saber que o chocolate afinal não faz borbulhas, mas 
aquilo que leva muita gente a refugiar-se nele, como por exemplo o stress e an-
siedade. A partir desse dia passei a  ter mais atenção ao meu rosto, a hidratá-lo 
e a cuidá-la, com mais regularidade, com os produtos indicados ao meu tipo de 
pele. (Sara, 10ºCT1)

A palestra foi muito bem conseguida. A doutora foi muito atenciosa e explicou-
-nos muito bem o que era o acne. Também esclareceu as nossas dúvidas sobre os 
cuidados a ter com a pele. O acne já era conhecido por nós, mas com a palestra 
ficámos a conhecer melhor este problema. (Samuel, 10ºCT1)

Com esta sessão sobre o acne fiquei a saber mais acerca de como devemos lidar 
com este problema que afeta maioritariamente os jovens. Ajudou a saber como 
devemos evitar certas manchas no nosso rosto e produtos a utilizar para as pre-
venir. (Rodrigo, 10ºCT1)

Gostei muito da palestra que nos foi apresentada pela doutora farmacêutica da 
Farmácia Avenida, uma vez que nos esclareceu em alguns parâmetros sobre o 
acne, o que nos pode ajudar a cuidar da nossa imagem. Os produtos que nos 
ofereceram são muito úteis e funcionam na perfeição. (Raquel, 10ºCT1)

A sessão que decorreu no dia 26 de abril foi bastante interessante. O problema 
é bastante comum na nossa idade. Permitiu-nos esclarecer várias dúvidas acerca 
do acne, que é um problema dos adolescentes. Foram-nos ensinados truques 
e maneiras de reduzir e amenizar o acne. A palestra foi cativante e não houve 
momentos de “seca” pois a palestrante soube como chegar ao público jovem.  
(Natacha, 10ºCT1)

Gostei muito da sessão. Desde esse dia comecei a ter muito mais cuidado com a 
minha pele.  (Margarida, 10ºCT1)

Na minha opinião a sessão sobre o acne foi bastante interessante e esclarecedo-
ra. Aprendi a não fazer certas coisas, como por exemplo espremer as borbulhas 
e a ter atitudes corretas. (Joana, 10º CT1)

Na palestra aprendi coisas novas e desde então tenho mudado os meus hábitos. 
(Diogo, 10ºCT1)
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Projeto  3S´s: SEXO, SEXUALIDADE E SEGURANÇA

A adolescência é uma fase da vida em que se verificam mudanças significativas 
em termos de desenvolvimento humano.  Os objetivos deste projeto são:

•Promover comportamentos e atitudes positivas e seguras face à sexualidade. 

•Promover o autoconceito e autoestima como ponto de partida para a aceitação 
de si próprio e do outro

•Promover o respeito pelo corpo e pela pessoa

•Estabelecer um clima de aceitação face às diferentes orientações sexuais

•Alertar para a exposição sexual nas redes sociais

•Transmitir conhecimentos sobre medidas de contraceção

•Desmitificar falsas ideias associadas aos métodos contracetivos e à gravidez

•Prevenir Infeções sexualmente transmissíveis.

Tendo por base estes objetivos decorreram nos meses de abril e maio as sessões 
3 S´S para as todas as turmas do 9ºano.  As enfermeiras Eugénia Lindeza e Fi-
lomena Correia dinamizaram uma sessão inicial, de cerca de 90 minutos. Poste-
riormente a Dr.a Rita Faísca (infeciologista) desenvolveu uma outra sessão de 45 
minutos, que decorreu no anfiteatro da escola. 

Com a colaboração da professora Regina Costa, recolhemos a opinião dos alunos 
acerca destas sessões. Registámos algumas dessas opiniões nas turmas 9ºC e 
9ºD:

•Gostei bastante das sessões dos 3 S´s porque fiquei a conhecer as consequên-
cias do não uso de preservativo e sobre as doenças sexualmente transmissíveis. 
Gostava que viessem mais vezes para ficarmos a saber mais sobre o assunto da 
sexualidade. (9ºC)

•As sessões dos 3 S´s foram bastante esclarecedoras, pois pudemos tirar dú-
vidas sobre os temas apresentados. Os assuntos foram-nos apresentados sob a 
forma de imagens, vídeos e utilização de objetos, como por exemplo, pela apre-
sentação dos vários tipos de contracetivos existentes. (9ºC)

•Gostei das sessões sobre os 3 S´s. Os temas abordados (sexualidade, Segurança 
e Sexo) foram apresentados de forma muito interativa. (9ºC)

•As sessões dos 3 S´s foram muito interessantes. Houve tempo para esclare-
cermos as nossas dúvidas e para aprofundar alguns temas relacionados com a 
sexualidade. A nossa escola precisa de desenvolver mais sessões como estas, 
para outras turmas. (9ºC)

•Gostei muito das sessões 3´Ss. Foi uma honra e uma oportunidade ter podido 
assistir à apresentação das mesmas. (9ºC)

•Em relação às sessões 3S´s eu achei-as importantes porque estes temas devem 
ser abordados na nossa idade e com frequência. Aprendi bastante com a Dr.a 
Rita e com as senhoras enfermeiras. (9ºD)

•Achei as sessões necessárias, uma vez que este tipo de assuntos devem ser 
abordados nas escolas e entre os jovens. A palestra dada pela Dr.a Rita e pelas 
Enfermeiras Filomena e Eugénia foram dinâmicas e sobretudo importantes para 
o nosso autoconhecimentos e para o desenvolvimento da cidadania, em geral. 
(9ºD)

•Eu achei interessante as duas sessões para perceber melhor alguns aspetos em 
que eu tinha dúvidas por esclarecer e desta forma pude esclarecer. (9ºD)

•Tanto a primeira sessão como a segunda foram muito interessantes. Tanto as 
enfermeiras como a doutora conseguiram cativar a atenção dos alunos para os 
assuntos abordados. Na minha opinião estas sessões deviam ser mais frequen-
tes. Da minha parte quero agradecer às enfermeiras e à doutora e dar os para-
béns pela forma como apresentaram o tema. (9ºD)

PES NO ANO LETIVO 2018 / 2019 (continuação) OLIMPÍADAS DE QUÍMICA JÚNIOR

Olimpíadas de Química Júnior 
As Olimpíadas de Química Júnior que decorreram no dia 6 de abril, na Uni-
versidade da Beira Interior, foram sem dúvida uma experiência incrível onde 
pudemos partilhar o nosso fascínio pela química. Foi também ali que testámos 
os nossos conhecimentos e competências, adquiridos ao longo do 3º ciclo. A Uni-
versidade recebeu-nos de forma calorosa e disponibilizou-nos os equipamentos 
necessários para a realização das provas. Esta atividade, onde foram destacados 
o dinamismo e o empreendedorismo juvenil, promove a competitividade saudá-
vel entre os estudantes. Por isso afirmamos que foi um dia diferente de apren-
dizagem e que para além da diversão também estimulou o trabalho de equipa e 
reforçou o inegável interesse pelas Ciências. Claramente, a repetir!

Joana Almeida 9ºD

LAÇO AZUL

No dia 30 de abril, os Alunos, Profes-
soras e Assistentes Operacionais, não 
quiseram ficar indiferentes à iniciativa 
“Laço azul”. Deste modo, todos de azul 
realizámos o nosso laço humano, como 
forma de sensibilização da comunida-
de para a defesa das crianças contra os 
maus tratos e proteção dos seus direi-
tos.

A Turma ST5, do 3º ano de Santa Te-
resinha, participou nas atividades pro-
movidas pela Câmara Municipal no âm-
bito da celebração do início da Época 
da Cereja.

Reconhecendo a importância deste 
evento para a nossa região, dialogámos 
sobre a temática e executamos traba-
lhos de grupo e individuais.

Os alunos da turma ST5

EB1 SANTA TERESINHA

No dia 05 de abril, a turma A do 7.º Ano, participou na X Feira da Bagageira, com 
a produção e venda de produtos alimentares e bebidas. Os alunos empenharam-
-se afincadamente, tendo a comunidade educativa e os visitantes externos ade-
rido em força. O resultado foi um sucesso, tendo angariado 125,70 Euros que 
reverteram a favor do Projeto da Escola Ser Solidário. No final da manhã, os 
alunos encontravam-se bastante entusiasmados com o resultado obtido, tendo 
ido para férias de Páscoa com a noção de dever cumprido. 

SEMANA ABERTA 7º A
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA

O concurso de fotografia digital 2018/2019, “uma pomba pousou na janela”, or-
ganizado e coordenado por José Luís Oliveira e Ana Ascensão, decorreu durante 
o segundo período letivo e contou com a participação de oito concorrentes. As 
temáticas abordadas privilegiaram as formas da natureza e a intervenção do 
homem nela e no mundo, animais, plantas, objetos arquitetónicos e ações do ser 
humano. Foram ainda incluídas fotos de pombas seguindo diretamente o mote 
do concurso. As fotografias  foram expostas no vestíbulo da entrada da escola 
secundária e divulgam-se agora as fotos escolhidas pelo júri, que funcionou com 
a participação de Carlos Ramos, dando assim como encerrado o concurso deste 
ano.

Ana Ascensão

PRIMEIRO CLASSIFICADO
ana ascensão - “sem título 2”

SEGUNDO CLASSIFICADO
matilde florêncio - “sem título 2”

TERCEIRO CLASSIFICADO
filipa moreira - “sem título 2”

A organização do concurso de fotografia agradece a todos os participantes e co-
laboradores, nomeadamente ao professor carlos ramos a quem, este ano, coube 
a tarefa de participar como júri do concurso

mais um ano alunos e antigos alunos, mostraram como veem o mundo em que 
vivemos mostrando formas e cores que nos vão escapando expondo arrojada-
mente sensibilidades e técnicas em exposições de temáticas diversas 

aos premiados, ana ascensão, matilde florêncio e filipa moreira e a todos os 
restantes concorrentes a organização deseja que continuem a explorar e exibir o 
seu ânimo e a descobrir novos mundos e formas de os revelar

pela organização, professor josé luís oliveira
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OFICINA DE POESIA E ILUSTRAÇÃO

A CIDADANIA VIVIDA NA SEMANA ABERTA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 7º A

No passado dia 1 de abril, os alunos do 8º C tiveram a oportunidade de participar 
na atividade “Oficina de Poesia e Ilustração”, no âmbito da Semana Aberta do 
Agrupamento de Escolas do Fundão.

Esta atividade contou com o apoio das alunas Patrícia Veríssimo e Marta Gonçal-
ves da turma 12º AV, que desenvolveram um excelente trabalho de motivação 
dos alunos para as artes, em geral, e para a ilustração, em particular. A Oficina 
contou com um momento de inspiração inicial, através da audição de sons da 
natureza e de poemas de autores portugueses, seguindo-se um momento de cria-
ção poética e de ilustração dos poemas criados por parte dos alunos. 

As docentes coordenadoras, Maria de Jesus Lopes e Raquel Martins, considera-
ram que a atividade foi muito produtiva, tendo superado as expectativas. Já os 
alunos da turma refiram que este tipo de atividades deveria ser mais frequente 
pelo seu carácter dinâmico e inovador. 

Em seguimento das ações iniciadas nos períodos anteriores, a Oficina de 
gravura&serigrafia, num aprofundamento das ideias, dos estudos, das discus-
sões, um trabalho que se tem desenvolvido, e continua…

à descoberta do curioso, de algo cativante deste, o “inicio” foram apresentadas 
diversas propostas, ideias, técnicas e processos, que se foram desenvolvendo.

Assim continua para os que gostam (e para os que não gostam), para os interes-
sados e para todos os curiosos …

OFICINA DE GRAVURA&SERIGRAFIA

Dando cumprimento à planificação elaborada para o segundo período, no âmbi-
to da disciplina de Cidadania e desenvolvimento”, sendo o tema principal “Edu-
cação ambiental” e os subtemas “Biodiversidade no recinto escolar” e “Como 
construir uma casa sustentável e ecológica”, os alunos das turmas do 7ºD e 7ºE 
estiveram envolvidos em várias atividades.

No dia da realização do Peddypaper de 2 de abril, verificou-se a participação de 
mais de 52 alunos (do 5º e do 7º anos, incluindo a turma responsável pela orga-
nização 7ºE) com a supervisão de 3 professores. O percurso incluiu a resolução 
de enigmas, ativades relacionadas com a reciclagem e jogos tradicionais, como 
podemos ver nas fotografias.

No dia 4 de abril, de manhã, os alunos assistiram, na biblioteca da escola se-
cundária, a uma palestra sobre mudanças climáticas e sugestões para construir 
uma casa sustentável e ecológica dinamizada por dois ativistas da Geenpeace: 
Rossano Filippini e Jeongmin.

No mesmo dia, das 14h50 às 16h30, as duas turmas participaram num work-
shop, no anfiteatro da escola, sobre alimentação biológica. As duas convidadas, 
Carina Sousa e Alexandra Silva, da loja “Love 4 Bio” da Covilhã, apresentaram 
sugestões para uma mudança saudável de alimentação que traz benefícios para 
o bem-estar físico e mental. Os alunos tiveram oportunidade de realizar e provar 
algumas receitas. Estas foram distribuídas nas salas dos professores e aos alunos 
desde a parte da manhã em que houve também venda de produtos biológicos.

A professora de cidadania e desenvolvimento

Rosa Antunes

A turma A do 7.º ano, no contexto da Semana Aberta do agrupamento de escolas, 
apresentou os trabalhos desenvolvidos na disciplina de Cidadania e Desenvolvi-
mento ao longo do 2.º período letivo, subordinados ao tema: Educação Ambien-
tal/Desenvolvimento Sustentável. Para além do desenvolvimento e apresentação 
à turma dos trabalhos escolhidos pelos diversos grupos (Lugares no Mundo que 
sofreram alterações radicais por causa da poluição, comparação da poluição en-
tre duas cidades portuguesas, poluição dos rios e oceanos, poluição florestal, 
…) e dos trabalhos já referenciados, os alunos,  enquanto turma, também parti-
ciparam, com empenho, na atividade “Escola limpa” e no  ciclo de curtas na bi-
blioteca Eugénio de Andrade, onde, depois de assistirem aos filmes “Haenyo, as 
mulheres do mar (5’), “A plasticaria” (6’) e “Suministro” (10’) participaram num 
debate com representantes da CineEco Seia.

O trabalho desenvolvido foi apresentado aos encarregados de educação no dia 3 
de abril às 17 horas onde estiveram cerca de 50 participantes. Foi solicitado aos 
assistentes que adotassem, pelo menos, uma medida que contribuísse para um 
melhor ambiente. A adesão dos alunos, encarregados de educação, familiares e 
amigos foi deveras surpreendente e todos saíram desta atividade bastante entu-
siasmados. Os objetivos foram plenamente alcançados.

Para além do trabalho desenvolvido na disciplina de Cidadania e Desenvolvimen-
to e de trabalhos elaborados na disciplina de Ciências Naturais, os alunos brin-
daram os assistentes com brilhantes atuações musicais. Em nome dos alunos, 
o diretor de turma agradece penhoradamente o empenho das professoras Ana 
Pina, Célia Freitas, Regina Costa, Carla Duarte e Catarina Cunha, sem as quais 
esta atividade não seria possível.

António Canoso
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O DIAS DE ESCOLA NA RCB

Chegaram ao fim os programas de rádio deste ano lectivo. Foram gravados ao 
longo destes nove meses 34 programas Dias de Escolas, todos emitidos às sextas 
feiras na RCB.

Como coordenadora do Dias de Escola quero agradecer às  professoras biblio-
tecárias Margarida Ferreira e Célia Gil por me enviarem sugestões, notícias e os 
melhores locutores de sempre! Agradeço ainda à Ana Gil, a sua  ajuda  técnica 
preciosa.

Durante estas 34 semanas foi possível passarmos notícias sobre muitas das ati-
vidades do agrupamento, graças à partilha de informação do Gabinete de Comu-
nicação, bem como da disponibilidade de muitos professores que enviaram aos 
estúdios da RCB os alunos envolvidos nos seus projetos mais relevantes

Por último, quero elogiar as sugestões musicais dos meus colaboradores mais 
próximos, a minha equipa de locutores que, semana após semana, estiveram a 
dar voz às nossas notícias e entrevistas. Destaco os mais assíduos: Neuza Carro-
la, João Aleixo, Filipa Moreira, Nuno Fians, Bruno Roque, Lourenço Susana, David 
Santos, Dinis  Pereira, Soraia Estrela, Diana Quelhas e Maria João Pacheco.

Catarina Crocker

No âmbito das comemorações do “25 de Abril”, promovidas pela Câmara Muni-
cipal do Fundão, a aluna Inês Almeida, do 12º CT3, representou os alunos do en-
sino secundário e o nosso Agrupamento. Aqui fica o discurso escrito e proferido 
de forma exímia:

“Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal,

Exmos. Senhores Vereadores, 

Exmos. Senhores Presidentes de Junta,

Exmos. Representantes das Autoridades e Instituições Civis, Militares e Religio-
sas,

Exmo. Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas do Fundão,

Exmos. Convidados 

Minhas Senhoras e meus Senhores

Hoje comemoramos um dia importante! Foi há 45 anos 
que nos levantámos da escuridão e “emergimos da noi-
te e do silêncio” para um “um dia inteiro e limpo”, tal 
como refere Sophia de Mello Breyner Andresen.

Foram precisos muitos anos para lá chegar, muitos dias 
arrastados, lentos, cansados de violência, de fome e de 
guerra. Dias de insubmissão, resistência e luta. 

Por detrás dos acontecimentos do 25 de Abril de 1974 
estão mais de 40 anos de um regime autoritário, que 
governava em ditadura e fazia uso de todos os meios 
ao seu alcance para reprimir as tentativas de transição 
para um estado de direito democrático. 

Para nós, os jovens de hoje, “será talvez difícil imagi-
nar o que era viver neste Portugal de há quarenta anos, 
onde era rara a família que não tinha alguém a comba-
ter em África, o serviço militar durava quatro anos, a 
expressão pública de opiniões contra o regime e contra 
a guerra era severamente reprimida pelos aparelhos 
censório e policial, os partidos e movimentos políticos 
se encontravam proibidos, as prisões políticas cheias, os líderes oposicionistas 
exilados, os sindicatos fortemente controlados, a greve interdita, o despedimen-
to facilitado e a vida cultural apertadamente vigiada”, como referido pelo jorna-
lista António Reis.

Contudo, sabemos que apesar de todas as dificuldades e impedimentos ainda 
houve a iniciativa e a coragem da revolta contra as condições precárias em que 
se vivia, através de um golpe militar bem preparado e executado praticamente 
sem mortos e feridos. 

Para este rescaldo, foi também essencial a ação dos jovens, nomeadamente, atra-
vés dos movimentos estudantis que cresceram ao longo da década de 60. Foi 
um confronto com o fascismo do qual resultou uma geração de líderes políticos 
e intelectuais que, depois do 25 de Abril, viriam a ter papel destacado, como 
Alberto Martins, Barros Moura, entre muitos outros. Ideais como a liberdade e a 
igualdade inspiravam a luta contra a opressão do regime.

Os estudantes responderam com formas de luta nunca vistas: plenários com 
milhares de participantes, distribuições de flores à polícia, largada de balões 
com palavras de ordem, ida em massa à final da Taça, no Jamor, com o Benfica 
e muito mais.

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

E esta é uma das muitas lições a retirar dos acontecimentos que levaram ao 25 de 
Abril. Lembremo-nos deste dia, não apenas como passado, mas como um 25 de 
Abril de renovação e de dinamismo que devemos celebrar, dirigindo à juventude, 
a sua mensagem criadora de rebeldia, de liberdade e de esperança.

É necessário que os jovens retirem novamente valores da nossa história, comba-
tam o imobilismo e lutem novamente por uma causa!

E isso começa a germinar… Veja-se o exemplo de Greta Thunberg, uma jovem 
sueca de apenas 16 anos que tem dado nas vistas pelos sucessivos apelos a mu-
danças mundiais urgentes em relação aos problemas ambientais, tendo começa-
do a sua luta quando decidiu fazer greve às aulas para protestar contra as altera-
ções climáticas. Já foi também convidada para discursar na Cimeira do Clima das 
Nações Unidas e, mais recentemente, no Parlamento Europeu e será candidata 
ao Prémio Nobel da Paz deste ano. No passado dia 15 de março, inspirou mani-
festações pelo clima, de jovens um pouco por todo o mundo, inclusivamente em 
Portugal, apesar de ter tido pouca adesão no interior.

É pena, pois ainda há muito a fazer pelo clima em Portugal, 
incluindo no Fundão, com medidas simples como, por exem-
plo, a valorização dos transportes públicos em detrimento 
dos automóveis, nomeadamente, a reposição dos autocarros 
pela cidade ou a continuação do incentivo do uso de bicicle-
tas, medida a louvar. Além disso, deveria existir um maior 
incentivo à reciclagem, através da colocação de mais ecopon-
tos pela cidade.

Não faltam, também, motivos para que os estudantes se le-
vantem em defesa do ensino. Nos dias de hoje, a propina 
é provavelmente o maior inimigo dos estudantes e o maior 
obstáculo ao direito à educação consagrado na Constituição, 
obrigando estes a desistir dos seus estudos e/ou a aceitar 
trabalhos precários. 

Cabe aos estudantes e aos governos repensar a sua forma de 
organização. É indispensável a garantia de alojamento para 
todos os estudantes bolseiros, bolsas de estudo que vão ao 
encontro do custo de vida destes e, por fim, o fim das pro-
pinas ou, pelo menos, uma diminuição substancial. Será que 
as autarquias não poderiam defender os seus jovens, criando 

bolsas de estudo?

Contudo, também é necessário existir emprego para os jovens formados. De que 
valem todas estas medidas, se na saída do percurso académico, não existe em-
prego para os jovens? A única solução, e a recorrente nestes últimos tempos, é 
emigrar. Mas é isso que se quer para o nosso país? Um Portugal envelhecido que 
não consegue integrar os elementos que contribuem para o seu futuro?

Devemos todos unir-nos para contrariar estas tendências, porque “juntos somos 
mais fortes”. A todos os jovens e adultos que aqui estão presentes: peguemos 
nos valores de união, vontade, coragem e força do 25 de Abril para progredir no 
sentido de uma sociedade inclusiva e solidária e mudarmos Portugal, e o conce-
lho do Fundão para melhor.

Festejemos a Liberdade e a Democracia duramente conquistadas, com confiança 
no nosso futuro.

Viva o 25 de Abril! 

Viva o Fundão! 

Viva Portugal!”

Festejemos a 

Liberdade e a 

Democracia

duramente

conquistadas, com 
confiança no nosso 

futuro.
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No dia 24 de maio, jovens de todo o mundo marcharam pelo clima e o Fundão 
quis juntar-se a este movimento global que quer obrigar os políticos a dar total 
prioridade às questões ambientais. 

Com organização a cargo de um grupo de alunos e alunas do Agrupamento de 
Escolas do Fundão, a Marcha pelo Clima contou com a participação de utentes da 
APPACDM do Fundão, que deram início ao cortejo, alunos, professores e outros 
fundanenses que quiseram gritar bem alto que não existe planeta B, sendo, por 
isso, urgente tomar medidas sérias e implementá-las com prontidão para que 
estes jovens tenham a possibilidade de viver em pleno as suas vidas num planeta 
maravilhoso, como é a Terra.

Unidos nesta causa, os jovens estão conscientes daquela que é a sua parte nesta 
missão, mas os políticos, desde a administração local até às instâncias euro-
peias, têm a responsabilidade maior neste assunto, pois a eles compete zelar 
pelo bem-estar e pela felicidade dos cidadãos e cidadãs que os elegeram e não 
existe outro sítio para ser feliz senão este lugar global.

À Marcha pelo Clima juntou-se uma Greve Estudantil e, certamente, outras for-
mas de luta surgirão nesta que é uma luta de todos e de todas, por forma a dar 
a este tema o destaque que merece.

Teresa Correia

EM MARCHA PELO CLIMA EDSEX - CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO

HISTÓRIAS COM JORGE SERAFIM

No dia 26 de Abril, a biblioteca do 
Agrupamento de Escolas do Fundão 
teve o privilégio de receber, na biblio-
teca da Escola Secundária, de manhã, 
o contador de histórias Jorge Serafim. 
Iniciou com uma sessão para turmas 
do 2º ciclo e, à tarde, presenteou com 
outra sessão turmas do 3.º ano da Esco-
la E.B.1 Santa Teresinha.

Fazendo-se acompanhar por uma baga-
gem repleta de livros muito curiosos, 
Jorge Serafim foi desfiando histórias 
rocambolescas que animaram toda a 
gente. Foram sessões muito bem pas-
sadas! A arte de contar foi bem arti-
culada com momentos de humor e de 
excelente comunicação com os alunos. 
Foi divertidíssimo e proporcionou mo-
mentos de aprendizagem e diversão, 
no contacto com os livros e a leitura.

Agradecemos ao Município do Fundão 
esta oportunidade e, em especial, à 
Dra. Dina Matos da Biblioteca Munici-
pal Eugénio de Andrade, que nos reser-
vou estas sessões magníficas.

GEOMETRIA POÉTICA

No passado dia 3 de abril, no âmbito 
da Semana Aberta do Agrupamento, os 
alunos da turma C do 8º ano participa-
ram na atividade “Geometria Poética”, 
da responsabilidade das disciplinas de 
Português e Matemática. A atividade 
esteve aberta a alunos e respetivos En-
carregados de Educação.

Esta atividade tinha como objetivo 
sublinhar a interdisciplinaridade entre 
aquelas duas áreas, de forma a chamar 
a atenção dos alunos para o facto de, 
quer a geometria, quer a poesia, faze-
rem parte do nosso quotidiano. Assim, 
através de conceitos matemáticos, os 
alunos tiveram a oportunidade de com-
por versos e trabalhar a poesia experi-
mental. Ao mesmo tempo, desenvolve-
ram atividades práticas ao utilizaram 
o Origami (a arte japonesa de dobrar 
papel) na construção de representa-
ções de determinados seres ou objetos, 
compondo poemas coletivos.

Os alunos da turma participaram de 
forma muito empenhada e os resulta-
dos saltaram à vista! 

As professoras das disciplinas
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Nota introdutória para publicação da notícia:

No âmbito da atividade de escrita criativa intitulada “Dois Dedos de Tinta”, de-
senvolvida no AEF e integrada nas atividades da “Semana Aberta” deste Agru-
pamento, por iniciativa da escritora fundanense Maria Vera Roque, com o apoio 
da Professora Maria de Jesus Lopes, a turma participante foi o LH do 10º ano e o 
vencedor foi Diogo Pombo.

Este projeto inovador irá ter continuidade no próximo ano letivo e expandir-se a 
outros anos escolares.

Texto vencedor: 

Agora questiono-me, questiono tudo o que já senti e o que ainda estou para sen-
tir. Duvido de tudo o que já quis. Duvido de todas as minhas capacidades tanto 
no que toca à demonstração deste sentimento como da minha capacidade artís-
tica. Será assim tão simples representar numa tela, através de cores, o que estou 
a sentir? Talvez fosse mais simples se a tela fosse totalmente branca e o único 
material disponível fosse um lápis da mesma cor, pois desta forma qualquer um 
conseguiria enquadrar aquela obra na sua vida.

Estarei eu feliz? Será em ti que encontro a minha felicidade? Deverei continuar 
a procurar ou serás tu a luz que vai colorir os meus dias? O que será toda essa 
cor? Será assim tão necessária ou conseguirei sobreviver num mundo a preto e 
branco? Para quê tanto verde, azul e amarelo se posso simplificar tudo num tra-
ço preto ou branco? Para quê tantas cores se não tenho a luz? De que serve tanta 
gente se não te tenho a ti? E são todas estas questões que me fazem refletir sobre 
mim, sobre ti e sobre o que somos um para o outro.

Cheguei a uma conclusão. Consegui concluir que da mesma forma que és a mi-
nha luz também és as minhas cores, o meu branco e o meu preto. És tudo menos 
a tela branca. E é aqui que me começo a considerar um pintor. É neste preciso 
momento que me vejo um pintor livre capaz de te desenhar nesta tela à qual 
muitos chamam vida. É nela que irei guardar todos os momentos, tanto os bons 
como os maus, pois são eles que me permitem um equilíbrio e nos fazem apren-
der. E é desta forma que digo que não serão as lágrimas que irei chorar ou todo 
o suor que hei-de suar que me vão fazer deixar-te assim.

Diogo Pombo     10° LH

DOIS DEDOS DE TINTA O 25 DE ABRIL DE 1974

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

PROJETO DAS MARAVILHOSAS COISAS OUVIDAS

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
FASE INTERMUNICIPAL

Decorreu, no dia 30 de abril, em Pinhel, a fase intermunicipal do CNL- Concurso 
Nacional de Leitura. Foram, do Agrupamento de Escolas do Fundão, 5 alunos 
dos vários ciclos de ensino: Matilde Brito, Matilde Oliveira, Maria João Pacheco, 
Bernardo Araújo e Catarina Mendes. Depois de uma prova escrita, foram a palco 
dois alunos do ensino secundário, tendo sido apurado para a fase Nacional o 
Bernardo Araújo, do 10ºLH.

Congratulam-se todos os alunos que participaram e, em especial, o Bernardo por 
esta vitória. Irá à Fase Nacional, no dia 25 de maio, que decorre, este ano, em 
Braga.

Terminou, no dia 5 de Abril, o segundo laboratório d’As Maravilhosas Coisas 
Ouvidas. Esta sessão contou com a presença de familiares dos alunos, os quais 
também participaram ativamente na sessão.

No próximo ano lectivo, teremos os dois últimos laboratórios.
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OFERTA FORMATIVA - 2019-2020
ENSINO GERAL ENSINO PROFISSIONAL
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TORNEIO BASQUETEBOL 3 X 3 - DISTRITAL

No dia 4 de Abril 2019 decorreu o Campeonato Distrital basq3x3 no nosso agru-
pamento. Todas as equipas vencedoras da fase escola do AEF demonstraram um 
excelente comportamento desportivo assim como uma boa participação neste 
torneio. As classificações que merecem destaque é a obtenção de um 3º e 4º nos 
Juvenis e Iniciados masculinos respetivamente. Todas as outras equipas também 
estão de parabéns pela digna participação revelando Fair-play e muito empenho 
nas suas fases de Grupo”.

Resultados:

Escalão de Juvenis Masculinos: Tiago Batista 12ct1, Arshen Janukov 12ct1, Ro-
drigo Oliveira 12ct2 e João Ribeiro 11Lh 

Escalão Iniciados Masculinos: Raul Fonseca, Simão Pereira, Rodrigo Fonseca e 
Guilherme Tavares -todos 7ºA 

FOTOS – Pasta 4

Grupo de Educação Física

Grupo de Educação Física

No dia 5 de Abril de 2019 realizou-se o torneio de Badminton para os alunos do 
3º ciclo.  Verificou-se uma grande aderência de praticantes: 92 atletas

Grupo de Educação Física

Resultados – Pódio

TORNEIO BADMINTON 3º CICLO

Feminino 

1º Sofia salvado 

2º Ana Campos 

3º Margarida Lourenço 

4º Beatriz Neves 

Masculino 

1º Pedro Santos

2º Ernesto vinagre

3º João Couto

4º Flávio Pissarra

FOTOS – Pasta 6

TORNEIO DE GIRA VOLEI

No dia 5 de Abril de 2019 realizou-se o torneio de Giravolei - Fase de escola com 
um número muito elevado de atletas – 54 participantes. Participaram alunos do 
3°, 4° , 5° anos. É de realçar o empenho dos profs de aecs nas escolas do primeiro 
ciclo e dos professores do 5º ano para que a modalidade fosse abordada e divul-
gada e conseguíssemos este número tão elevado de participantes.

Grupo de Educação Física

Resultados – Pódio

Feminino 

1º Diana/Margarida

2º Leonor/Bernardo 

3º Sara/Martim

4º Micaela/Matilde 

Masculino 

1º Simão/André

2º José/Tomás

3º Afonso/Rodrigo

4º Martim/Tomás

FOTOS – Pasta 5

Nos dias 1 a 5 de Abril de 2019 realizou-se a sema-
na aberta do Agrupamento de Escolas do Fundão. O 
grupo de Educação Física realizou um Circuito de 
Aferição para que os alunos se familiarizassem com 
alguns exercícios que poderão fazer parte das provas 
de aferição. Além disso serviu para se divertirem e 
interagirem com os colegas mais velhos.

SEMANA ABERTA - GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

As alunas do Grupo de Desporto Escolar de Dança 
orientadas pela professora Cristina Cruz fizeram vá-
rias demonstrações de dança para os alunos do 1º 
ciclo e pré-escolar e no final ensinaram-lhes coreo-
grafias e dançaram todos juntos. Foi um momento 
muito divertido para todos. 

A turma do TAS 18 orientadas pelas professoras 
Cristina Cruz e Vanessa Gil realizaram um circuito 
de jogos pré-desportivos para os alunos do 1º ciclo 
e pré-escolar. Ainda, as professoras lecionaram 2 au-
las de zumba e bodycombat. As atividades foram um 
sucesso.

Grupo de Educação Física
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FUTSAL - INICIADOS MASCULINOS

No dia 24 de Abril 2019 a nossa escola 
marcou presença na final four distrital 
em futsal iniciados masculinos após o 
apuramento em primeiro lugar na fase 
de grupos. Na primeira meia final a Es-
cola Serra da Gardunha venceu a equipa 
da Escola de Vila de Rei adivinhando-se 
uma final entre as equipas da cidade 
do Fundão, o que acabou por aconte-
cer, pois na segunda meia final, a nossa 
escola venceu a Escola de Vila Velha de 
Ródão por 7-3. A final deixava antever 
um jogo equilibrado, o que acabou por 
se confirmar, no entanto, a vitória aca-
bou por sorrir à equipa da Escola Serra 
da Gardunha nos últimos segundos do 
prolongamento, ficando 5-4. Parabéns 
aos Vice-campeões distritais que repre-
sentaram muito bem a nossa escola!

FINAL DISTRITAL DE DESPORTOS GÍMNICOS E ATIVI-
DADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 

Realizou-se no dia 24 de Abril a final distrital de desportos gímnicos e atividades 
rítmicas e expressivas na escola Cidade de Castelo Branco. A prova correu muito 
bem paras as atletas. No grupo de ginástica rítmicas todas as demonstrações fo-
ram um sucesso. O grupo de Atividades rítmicas expressivas obteve um 2º lugar 
de forma muito honrosa.

Prof. Clara Barbosa, Cristina Cruz

FINAL DISTRITAL DE DESDORTOS GÍMNICOS

Pedro Santos

Alexandre Rodrigues

Tiago Venâncio

Tiago Sucena

Tiago Simão

Guilherme Alves

Simão Fernandes

Lucas Moura

Tomás Monsanto 

Guilherme Nunes

Obrigada aos que apesar de não terem 
ido à final four participaram em outros 
jogos durante a fase de grupos:

Afonso Marques

Manuel Dias

Tiago Duarte

Nuno Ascensão

E, por último, aos árbitros que deram 
também o melhor de si.

Bernardo Araújo

João Couto.”

Prof. Vanessa Gil

FINAL
FOUR

DISTRITAL
FUTSAL

A Agência Espacial Europeia (ESA) é 
uma organização internacional dedi-
cada à exploração do espaço e, atual-
mente, constituída por 22 estados 
membros. Portugal pertence a este gru-
po desde 2000, ano em que a relação 
do nosso país com o espaço começou 
a mudar e a evoluir. A ESA representa 
a principal porta de acesso de Portugal 
ao Espaço, permitindo a criação da nos-
sa própria Agência Espacial. 

Esta Agência Espacial Portuguesa será 
chamada de Portugal Espaço e deverá 
estar finalizada até ao fim deste mês. 
Terá sede na ilha de Santa Maria nos 
Açores e um polo em Lisboa, o que vai 
promover a evolução do setor nacional 
do espaço e permitir o desenvolvimen-
to de diversos projetos, assim como a 
criação de novos empregos qualifica-
dos nesta área. A Portugal Espaço irá 
trazer inúmeras oportunidades, haven-
do a possibilidade de se criar uma base 
de lançamento de pequenos satélites e 
de  ser dinamizada a produção própria 
de satélites no país (micro e nanossaté-
lites), ou seja, facilitar o acesso ao es-
paço a partir dos Açores. Se tudo correr 

O ESPAÇO EM PORTUGAL

como previsto, os primeiros lançamen-
tos a partir desta base de lançamento 
planeada para a ilha de Santa Maria 
irão ser realizados em 2021. 

A região dos Açores tem condições mui-
to favoráveis para o desenvolvimento 
de projetos relacionados com o espaço, 
pelo que este não é o primeiro. Isto fi-
cou demonstrado quando, em 2016, foi 
instalada uma estação de rastreio dos 
lançamentos espaciais da ESA também 
na ilha de Santa Maria. Para além disso, 
no mês passado, foi iniciada a constru-
ção de uma nova antena de 15 metros 
que irá prestar vários serviços à ESA, 
incluindo o rastreio de satélites. 

Assim, na próxima década, irá ser pos-
ta em prática uma estratégia espacial 
denominada Portugal Espaço 2030 e 
que, para além de “lançar” o país no es-
paço, irá criar novas oportunidades na 
área espacial e, deste modo, permitir 
que Portugal alcance um novo posicio-
namento a nível internacional. 

Catarina Mendes, 12CT1

Os satélites têm um papel essencial na nossa sociedade atual, seja para nos 
guiarmos por GPS ou até ver televisão, mas gerir toda este informação torna-se 
dificil, e é ai que a inteligência artificial pode ajudar. 

A investigadora principal da NASA, Janette C. Briones disse : “ Os sistemas mo-
dernos de comunicações espaciais usam softwares complexos para apoiar as 
missões de ciência e exploração. Ao aplicar inteligência artificial e machine lear-
ning, os satélites controlam esses sistemas sem problemas, tomando decisões 
em tempo real sem esperar instruções.” A NASA tem então trabalhado no cogni-
tive radio, uma rede inteligente capaz de alterar os parâmetros de transmissão 
de dados de forma a permitir que varias comunicações sejam executadas simul-
taneamente podendo mitigar também outros problemas complexos do espaço. 
Através de machine learning a NASA consegue tambem identificar mais rapida-
mente os detritos deixados pelos cometas acelerando toda a análise feita para a 
deteção de perigos, fortalecendo os parâmetros de segurança. 

Concluindo, a inteligência artificial, quando utilizada da forma correta, apenas 
beneficia o ser humano, abrindo novas portas para a descoberta do espaço. 

Rodrigo Oliveira, 12CT1

Bibliografia: 

https://www.coladaweb.com/astronomia/a-importancia-dos-satelites-artificiais

https://widenetworks.net/artificial-intelligence-is-changing-the-way-of-satellite-
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https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/nasa-explores-artificial-intelli-
gence-for-space-communications
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CANSAT

O projeto CanSat, da Agência Espa-
cial Europeia (ESA), é uma competição 
a nível internacional onde alunos do 
ensino secundário tentam adaptar as 
capacidades e funcionalidades de um 
satélite real às dimensões de uma lata 
de refrigerante, com o propósito (mis-
são principal da competição) de medir 
a temperatura e a pressão atmosférica 
à medida que o mesmo cai a partir de 
uma altura próxima dos mil metros, 
sendo que é necessário a implementa-
ção de uma missão secundária, esco-
lhida pelos alunos, para pôr em prática 
durante este processo. Para tal, é neces-
sário uma deliberação cuidada quanto 
aos sensores que irão ser utilizados e a 
sua respetiva programação (em Ardui-
no), bem como a soldagem de todos os 
componentes do Arduino, a constru-
ção de uma antena e a elaboração de 
uma Ground Station (que capturará os 
dados fornecidos pelo CanSat).

Quanto ao nosso projeto para esta 
competição no decorrer do ano letivo 
2018/2019, a nossa equipa delineou 
uma missão secundária que consiste 
em ajudar pessoas perdidas em gran-
des áreas florestais e em locais de di-
fícil acesso, através da incorporação 
de um dispositivo GPS, de um botão, 

de um buzzer (que emite pequenos si-
nais sonoros) e um feixe de luzes LED, 
com o objetivo de capacitar as pessoas 
nestas condições a acionarem um pedi-
do de ajuda. O protocolo é o seguinte: 
Ao premir-se o botão, são enviadas as 
coordenadas GPS do local de caída do 
CanSat que permitirão localizar a pes-
soa perdida sendo que a dificuldade 
em encontrar um dispositivo destes é 
facilitada pela emissão de um feixe de 
luz e pela emissão de sinais sonoros 
por parte dos componentes acima re-
feridos.

A participação nesta competição é van-
tajosa na vertente da criatividade (cria-
ção de diferentes projetos e discussão 
de ideias) bem como no aprofundamen-
to de conhecimentos, maioritariamente 
na área da Informática, tais como pro-
gramação, soldagem de componentes 
eletrónicos e elaboração de circuitos 
elétricos. Por outro lado, a aplicação de 
conceitos físicos a situações reais é ou-
tra entre muitas competências adqui-
ridas durante o trajeto das equipas ao 
longo desta competição.

Pedro Paiva, 12CT1

Bibliografia: https://www.esa.int/Education/Can-
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NANOTECNOLOGIA E AS PLANTAS

Uso da nanotecnologia na nutrição de plantas

Em março de 2018, pesquisadores da Embarpa Instrumentação de São Carlos 
no Brasil, desenvolveram uma forma de melhorar a nutrição das plantas com a 
criação de um revestimento que a partir da união de macro e micronutrientes 
em macronutrientes (constituído por nitrogénio, fósforo e potássio (NPK)) com o 
objetivo de oferecer à planta todas as suas necessidades nutricionais.

Esta descoberta sempre foi um desafio entre pesquisas agrícolas devido á alta 
solubilidade de micronutrientes que não permitiam que se fundissem com os 
macronutrientes. A película utilizada tem uma alta aderência de modo que não 
se desprendesse na sua aplicação. Além disso, esta alternativa de adubo reduz 
o número de aplicações de fertilizantes, provocando um impacto positivo nos 
custos da produção agrícola tal como poluição ambiental.

O seu sucesso tem vindo a reunir por volta de 8 instituições académicas a inves-
tigar mais profundamente sobre a potencialidade deste produto no controlo de 
pragas, e toxidade para o meio ambiente.

Bruno Justino 12°CT1
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NANOTECNOLOGIA NA MEDICINA

Nanomedicina e robots 
dentro do corpo humano
A nanomedicina é um dos setores onde 
se tem investido mais em investigação 
com o objetivo de combater doenças 
como o cancro ou para conseguir a de-
teção precoce de Parkinson ou Alzhei-
mer.

A aposta está na criação de robots de 
escala nanométrica, os nanorobots, que 
mediante reações químicas são capazes 
de criar determinadas ações. Semelhan-
tes a pequenos submarinos, não neces-
sitam de nenhum tipo de energia ou de 
combustível para funcionar, na medida 
em que ficam ativos no momento em 
que entram no organismo para destruir 
células cancerígenas, reparar roturas 
de tecidos ou qualquer outra atividade 
para a qual sejam programados, com 
uma velocidade superior às atuais ca-
pacidades de regeneração.

Com o uso de nano-robôs espalhados 
por todo o nosso corpo, com diferen-
tes especialidades, como por exemplo, 
funcionar como sistema imunológico, 
seremos praticamente imortais.

A associação da nanotecnologia com o 
mapeamento do genoma humano (có-
digo genético) deverá resultar em enor-
mes progressos na área. Os nano-robôs 
terão múltiplas aplicações em cirurgias 
minimamente invasivas.

Na Universidade de Telavive, em Israel, 
desenvolvem nano-robôs para a reso-
lução de problemas cardiovasculares. 
Os nano-robôs atuam dentro dos vasos 
sanguíneos que envolvem o coração fa-
zendo o desentupimento das artérias, 
substituindo processos cirúrgicos. Es-
tes são injectados na corrente sanguí-
nea através de uma agulha. Estes nano-
-robôs “cirurgiões” poderão operar de 
forma autónoma ou seja são pré-pro-
gramados para a tarefa.

Este será um passo gigante para a me-
dicina e vários testes já estão a ser rea-
lizados, mas existem ainda alguns re-
ceios de que estes nanorobots possam 
ter efeitos perversos. 

Beatriz Sousa, 12CT1

Bibliografia: https://nanomedicina.webnode.pt/

nanotecnologia-e-medicina/nanorobotica/

PARA ALÉM DA PEDRA

O projeto que o meu grupo está a desenvolver ao longo deste ano, no âmbito da 
disciplina de física de 12º ano, tem como base o estudo de uma pirâmide/templo 
localizada no México.

O objetivo deste trabalho é descobrir o que existe e se existe algo dentro do Tem-
plo de Kukulcán através de métodos não evasivos (sem danificar a estrutura da 
pirâmide). Dois desses métodos são: imagens térmicas e uma técnica chamada 
tomografia de muões – partículas provenientes de raios cósmicos que se disper-
sam pelo planeta atravessando e penetrando rochas tais como as da pirâmide 
em estudo.

São estas pequenas partículas que nos permitem determinar o que existe dentro 
do templo, através de uma equação da superfície plana de cada face da pirâmide 
e considerando o topo como ponto de partida para a entrada de muões.

Este projeto conta com a parceria do centro de investigação CERN, o maior labo-
ratório de física das partículas do mundo, e permite-nos consolidar conhecimen-
tos adquiridos e obter outros que poderão ser úteis no futuro.

Mª Madalena Baptista Madeira, 12ºCT1
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A nanotecnologia e a inteligência ar-
tificial são duas áreas da ciência e da 
tecnologia que, combinadas da melhor 
maneira, poderão trazer benefícios im-
portantes para o ser humano. 

Neste breve texto, apresentarei algu-
mas aplicações da nanotecnologia na 
inteligência artificial e exporei algumas 
das suas vantagens e desvantagens.

Primeiramente, precisamos de enten-
der o que é nanotecnologia.

Nanotecnologia é o nome dado ao es-
tudo do design, criação, manipulação 
e aplicação de materiais em escala ató-
mica e molecular. Os cientistas usam 
este tipo de tecnologia para criar ma-
teriais, sistemas inovadores e disposi-
tivos importantes com propriedades 
únicas por um preço baixo. A nanotec-
nologia tem um grande impacto em di-
ferentes áreas como a saúde, constru-
ção, computação, entre outras. 

Dois dos exemplos mais conhecidos de 
aplicações da nanotecnologia na inteli-
gência artificial são o AtomDetector e 
o AtomClassifier.

O AtomDetector é responsável pela de-
teção e análise de átomos em imagens 
com baixa resolução ou imagens com 
diferentes medidas.

O AtomClassifier é um software com 
inteligência artificial responsável por 
analisar cada um dos átomos encon-
trados. Além disso, cria um modelo de 
cada um deles e classifica-os de acordo 
com seu elemento químico. 

Para este tipo de processos, algumas 
redes neuronais foram implementadas. 
Em palavras concretas, um perceptron 
multicamada com retropropagação foi 

NANOTECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

ACELERADOR DE PARTÍCULAS DO CERN

Acelerador de partículas do CERN irá ter mais luminosidade 
para iluminar os mistérios da física

Construção de acelerador de partículas 
quatro vezes maior que o LHC

O CERN, Laboratório Europeu de Físi-
ca de Partículas, planeia construir um 
acelerador circular de partículas quatro 
vezes maior e dez vezes mais potente 
do que o LHC, sendo este conhecido 
por ser o grande acelerador de partícu-
las do CERN, na Suíça.

“O grande objetivo é construir um anel 
acelerador supercondutor de protões 
de 100 quilómetros, com uma energia 
até 100 TeV [tera-eletrão-volts, unida-
de de medida de energia], o que signi-
fica uma ordem de grandeza acima do 
LHC”, afirma Frédérick Bordry, diretor 
de Aceleradores e Tecnologia do CERN, 
num comunicado do Laboratório de 
Instrumentação e Partículas (LIP). 

Espera-se, com este novo acelerador, 
descobrir mais sobre o bosão de Higgs, 
sobre a história do Universo e talvez 
até novas partículas.

ACELERADOR DE PARTÍCULAS DO CERN

Fazem parte deste projeto pessoas de 
150 universidades, centros de inves-
tigação, parceiros industriais e tem o 
apoio da Comissão Europeia.

Calcula-se que o acelerador circular 
tenha um custo de nove mil milhões 
de euros (mais de metade para a cons-
trução do túnel de 100 quilómetros). 
Numa fase posterior, estima-se que o 
acelerador de protões nesse túnel cus-
te cerca de 15 mil milhões de euros e 
que entre em funcionamento no final 
da década de 2050, altura em que co-
meçará a busca pelas novas partículas 
subatómicas.

O relatório do conceito do FCC mostra 
o seu “potencial para melhorar o nos-
so conhecimento da física fundamental 
e desenvolver muitas tecnologias com 
grande impacto na sociedade”, consi-
dera Fabiola Gianotti, diretora-geral do 
CERN.

Catarina Angeja Jerónimo Nº8 12º 
CT1

implementado. Por fim, para facilitar 
o uso das duas aplicações já mencio-
nadas, foram desenvolvidas interfa-
ces em relação ao usuário para agili-
zar e facilitar o uso.

Uma das principais vantagens da jun-
ção destas duas áreas no campo da 
saúde é a criação do famoso tecido 
artificial nanotecnológico. Isto fará 
com que sejam necessários menos 
doadores e menos transplantes de 
órgãos. Por outro lado, no mundo da 
informática, a inteligência artificial e 
a nanotecnologia melhoram drastica-
mente o modo como os dados e as 
informações são processados. 

Da mesma forma, no campo da saú-
de, pessoas com problemas de visão 
ou audição poderão vir a ter cada um 
destes sentidos artificialmente e a 
funcionar da maneira mais correta. 

Entre as desvantagens, algumas pes-
soas ou empresas que não se consi-
gam adaptar a este tipo de tecnologia 
irão sofrer consequências negativas e 
não conseguirão um desenvolvimen-
to bem sucedido. Além disto, várias 
pessoas temem que com o desenvol-
vimento da tecnologia que no futuro 
as máquinas poderão tornar-se mais 
inteligentes que o ser humano, aca-
bando por dominar a nossa espécie 
levando o homem à extinção.

Para finalizar, ambas estas áreas têm 
um valor extremamente importante 
na sociedade tecnológica atual e am-
bas irão dar que falar no futuro de-
vido às suas importantes aplicações.

Afonso Lopes  Nº1  12ºCT1

O Laboratório Europeu de Física de 
Partículas (CERN) entrou numa nova 
fase, que marca o início dos trabalhos 
de engenharia civil. Seis anos depois 
do Grande Colisor de Hadrões(LHC, o 
maior acelerador de partículas e o de 
maior energia existente do mundo), 
resolver um longo enigma ao confir-
mar a existência do esquivo bosão de 
Higgs.  

Segundo o CERN esta renovação irá 
aumentar a “luminosidade” das expe-
riências de colisão de protões do LHC, 
aumentando dez vezes o número de 
colisões de partículas e produzindo 
um retrato claro do mundo subató-
mico. Em Genebra, no ano passado, 
a directora-geral do CERN, Fabiola 
Gianotti afirmou que esta descober-
ta permitirá abordar novas questões, 
perguntas pendentes na física funda-
mental, dará uma maior oportunidade 
para encontrar respostas. A melhoria 
do LHC durará uma década e esta en-

volve um orçamento em materiais de 
821 milhões de euros, mas os especia-
listas afirmam que irá permitir que o 
acelerador produza mais dados sobre 

a colisão de partículas num ano do que 
em toda a sua vida. Esta melhoria come-
çou a funcionar em 2010 e só no último 
ano, o LHC produziu cerca de três mi-

lhões de bosões de Higgs. Depois des-
ta melhoria, o CERN refere que o LHC 
irá produzir, pelo menos, 15 milhões 
de bosões de Higgs por ano, permitin-
do um melhor conhecimento de uma 
das muitas descobertas recentes por 
parte dos físicos. Também poderão 
procurar outras partículas, assim 
como espostas sobre a antimatéria e 
o início do Universo. 

Espera-se que as descobertas ofere-
çam um estímulo à ciência e à tec-
nologia no futuro e que potencie a 
velocidade de processos de fabrico 
ou melhore o poder da computação

Arsen Januzakov 12º ano nº4 CT1

Fonte: 

https://www.publico.pt/2018/06/15/ciencia/
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-mais-luminosidade-para-iluminar-os-miste-

rios-da-fisica-1834566
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A HISTÓRIA DE KUKULCÁN

Localizado no México, a cerca a 80km 
da costa caribenha, encontramos Chi-
chén Itzá, uma cidade arqueológica 
que funcionou como centro político e 
económico da civilização maia. Aí en-
contramos o Templo Kukulcán, (que 
significa Serpente Emplumada, na lín-
gua maia), escolhida como uma das 
Sete Maravilhas do Mundo Moderno.

O Templo Kukulcán foi construído no 
século XII d.C. e a sua estrutura conta 
com nove patamares, quatro fachadas 
(cada uma com uma escadaria central) 
e um templo no patamar superior.

A construção do Templo Kukulcán foi 
detalhadamente pensada e estrutura-
da, fazendo simbolismos àquilo que 
acreditavam. Por exemplo, são quatro 
escadarias que levam a um templo. 
Cada escadaria possui 91 degraus, logo 
91 x 4 = 364 + 1 degrau que levava ao 
topo e que é comum a todas as escada-
rias = 365. Isto é, um degrau para cada 
dia do Haab, o calendário agrícola.

Também foi descoberto, já no sécu-
lo XX, um efeito acústico interessante 
no Templo Kukulcán. Se uma pessoa 
aplaude quando se está de frente a 
uma das escadarias, o som causa um 
eco distorcido, produzindo um som 
muito parecido ao canto de um Quet-
zal, um pássaro encontrado nas zonas 

Tratamento do cancro: Nova unidade 
de tratamento com base na física de 
partículas

O Governo aprovou no dia 15 de fe-
vereiro de 2018, as linhas orientado-
ras para ter, em 2022, uma unidade 
de saúde capaz de tratar anualmente 
700 doentes com cancro recorrendo à 
física de partículas de alta energia. O 
anúncio da criação de uma unidade de 
tratamento do cancro baseada na física 
nuclear foi feito em setembro de 2017 
pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e 
do Ensino Superior, Manuel Heitor, de-
pois de ter participado em Viena, Áus-
tria, na abertura da 61.ª Conferência 
Geral da Agência Internacional de Ener-
gia Atómica (AIEA).

Portugal espera congregar para este 
projeto, além da AIEA, o apoio do CERN 
– Organização Europeia para a Investi-
gação Nuclear, que tem participação 
portuguesa, e da universidade norte-
-americana do Texas, com a qual refor-
çou a cooperação científica e tecnoló-
gica para as terapias oncológicas, uma 
vez que a cidade texana de Houston 
dispõe de uma unidade de tratamento 
de cancro com tecnologia nuclear de 
protões de alta energia.

De acordo com o Ministro, esta tecno-
logia, que se baseia em feixes de pro-

A HISTÓRIA DE KUKULCÁN

Radioterapia de protões: 
novo método mais eficaz 
para cancro do pulmão

O Centro para a Terapia de Protões no 
Instituto Paul Scherrer, Suíça, desen-
volveu um novo método de aplicação 
da radioterapia de protões no trata-
mento de cancro do pulmão.

 A radioterapia de protões oferece um 
tratamento que incide com maior pre-
cisão sobre o tumor e reduz a dose re-
cebida pelos tecidos adjacentes. No en-
tanto, os pulmões, por serem um órgão 
com movimentação, tornam-se um alvo 
mais difícil para a radioterapia.

tropicais da América Central. A causa 
deste fenómeno são as ondas de refle-
xão do som.

Além disso, se observarmos o ama-
nhecer no horizonte do mesmo ponto, 
vamos ver o sol a aparecer em diver-
sas posições ao longo do período, uma 
prova de que os maias possuíam co-
nhecimento de astronomia, pois isso 
ocorre devido aos movimentos de rota-
ção e translação da Terra.

O fenómeno mais impressionante 
acontece ao entardecer dos equinócios 
da Primavera e do Outono, onde é pos-
sível observar da escadaria nordeste 
uma projeção solar serpentina, “con-
sistente em sete triângulos isósceles de 
luz invertidos, como resultado da som-
bra que projetam as nove plataformas 
do edifício durante o pôr-do-sol […] 
Com o passar do tempo, parece des-
cer do templo uma serpente e o último 
reduto de luz projeta-se na cabeça da 
serpente emplumada que se encontra 
na base da escadaria.”

Mariana Barros Flores nº16 12ºCT1

tões de «alta intensidade», é eficaz e 
tem menos efeitos secundários do que 
a quimioterapia e radioterapia, sendo 
igualmente utilizada com aplicações na 
oncologia na Alemanha, no Reino Uni-
do e na Suíça.

A nova unidade de tratamento de doen-
tes com cancro, do Serviço Nacional de 
Saúde, poderá vir a funcionar no cam-
pus tecnológico e nuclear do Instituto 
Superior Técnico, em Bobadela, Loures, 
aproveitando a «maior concentração 
de técnicos em ciências e tecnologias 
nucleares». No fundo, é «reorientar 
muita dessa capacidade para as tera-
pias oncológicas», salientou o Ministro, 
lembrando que a «possibilidade de for-
mar mais técnicos» surgiu no ano leti-
vo 2017-2018 com a abertura de mais 
vagas no ensino superior em física, a 
pensar na aplicação médica. 

Rodrigo Mata 12ºCT1  nº22

www.lifestyle.sapo.pt

Fonte: Lusa

RADIOTERAPIA DE PROTÕES

Os autores do estudo conseguiram 
construir um modelo do movimento 
de respiração que permite a medição 
precisa de feixes estreitos de radia-
ção num modelo de tumor através da 
simulação do movimento e proprieda-
des físicas num modelo da anatomia 
da caixa torácica. Denominada de “res-
canning”, a nova técnica de distribui-
ção de dose de radioterapia de protões 
em tumores do pulmão ajuda a mitigar 
o efeito do movimento dos pulmões e 
a desenvolver formas práticas de im-
plementar o procedimento em ambien-
te clínico.

“Descobrimos que a nossa técnica de 
rescanning conseguiu um bom desem-
penho a superar o efeito do movimen-
to na dose aplicada no tumor e em 

movimentos do tumor até um 1 centí-
metro”, explicou Rosalind Perrin, uma 
das autoras do estudo.

O modelo desenvolvido consiste numa 
esfera que representa um tumor a 
movimentar-se num pulmão cheio de 
ar, dentro de uma caixa torácica, com 
músculos adjacentes e camadas epidér-
micas. O modelo pode ser programado 
para se movimentar de acordo com os 
padrões respiratórios de cada paciente.

A equipa mediu a dosagem de radiação 
durante o movimento e apuraram que a 
técnica de rescanning permitia a aplica-
ção de doses clinicamente aceitáveis no 
tumor e apenas uma dose muito redu-
zida nos tecidos adjacentes.

O tratamento scanning de protões é 

uma tecnologia emergente no tratamen-
to do cancro em que um feixe estreito, 
que consiste em núcleos de hidrogénio 
acelerados, é incidido sobre o tumor, 
administrando radiação altamente pre-
cisa nas células cancerígenas.

Sofia Martins nº24 12ºCT1

  http://www.alert-online.com
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No âmbito da participação no concurso 
oficial da ESA e da ESERO denominado 
de Moon Camp Challenge, foi planeado, 
projetado, desenvolvido e terminado o 
design do acampamento lunar, deno-
minado de “Moon Fortress”, em Fusion 
360. 

No entanto a sua finalização mostrou-
-se repleta de obstáculos e desafios que 
o grupo teve de superar ao longo des-
te ano letivo: a incompatibilidade dos 
ficheiros criados e os necessários para 
a candidatura e a dificuldade em tra-
balhar em certas partes fundamentais, 
devido ao conhecimento escasso que se 
tinha sobre o programa obrigatório em-
bora já houvesse experiência de con-
tacto com softwares de programação 
3D CAD, nomeadamente o Catia V5, o 
Fusion 360 mostrou ser um software 
muito diferente e por vezes até confu-
so, que aliado com o pouco tempo dis-
ponível para estudar este, levou a que 
se cometessem erros evitáveis no siste-
ma CAD anteriormente referido.

Apesar das dificuldades, encorajados 
pelos avanços feitos neste projeto, no 
dia 18 de março foi submetida a can-
didatura, na qual se demonstrou tanto 
o design como as ideias em relação a 
aspetos importantes como a adquisi-
ção de energia, localização, limpeza de 

MOON CAMP CHALLENGE NANOTECNOLOGIA

Em física de 12º ano, parte do progra-
ma da disciplina foi direcionado ao de-
senvolvimento de diversos projectos 
tecnológicos. 

O nosso grupo ficou encarregue de um 
projecto no âmbito da nanotecnologia, 
nomeadamente no uso desta técnica 
para a conservação de cerejas, os fru-
tos que mais dinamizam a região, tanto 
a nível nacional como até mesmo para 
o Estrangeiro.

Este projeto consiste na elaboração de 
uma película de dimensões nanométri-
cas que envolva a superfície das cere-
jas, agindo como uma barreira e retar-
dando a oxidação, impedindo a perda 
de água, a propagação de fungos e o 
crescimento de bactérias.

No entanto, na impossibilidade de con-
cretizar o mesmo nas aulas, tanto pela 
falta de condições propícias ao maneio 
de materiais nanométricos na Escola 
como pelos elevados custos que esta 
técnica acarretaria, tentámos recriar 
esta película nanométrica a partir da 
imersão dos frutos numa solução es-
sencialmente constituída por amido de 
milho.

Como as cerejas só começam a surgir 
em meados do mês de Maio decidimos 
testar primeiro esta técnica em maçãs 

Desde o início deste ano letivo, que eu 
e o meu grupo (constituído por qua-
tro alunos do 12º CT2) temos vindo 
a desenvolver um trabalho no âmbito 
do concurso, Astro Pi. Este concurso é 
promovido pela agência espacial euro-
peia em parceria com a raspberry (em-
presa inglesa que produz equipamento 
tecnológico como telemóveis e compu-
tadores), onde uma das condições que 
é imposta é que o projeto ajude a hu-
manidade. Ao longo do concurso vão 
ocorrendo várias fazes de seleção até 
que são selecionados 3 projetos finais 
a nível mundial para continuarem a ser 
desenvolvidos pela agência espacial eu-
ropeia. O nosso projeto já não esta em 
concurso, mas apesar disso continua-
mos a desenvolver o nosso trabalho. 

Na realização deste projeto temos con-
tado com a ajuda da escola e da profes-
sora de física, Teresa Ramos, e com as 
parcerias da Agência Espacial Europeia, 
Astro Pi, Raspberry Pi, Esero e o projeto 
Erasmus+.

Apresentando agora o nosso proje-
to; uma vez que um dos objetivos era 
melhorar o nosso dia-a-dia, decidimos 
trabalhar para ajudar a reduzir a polui-
ção luminosa, que parece que é pouca, 
mas na verdade não é… Assim, iremos 
analisar a poluição luminosa da cidade 
do Fundão a partir de uma câmara de 
infravermelho ligada ao Raspberry Pi, e 
também medir a intensidade luminosa 

água e resíduos, entre outros.

No final, infelizmente, foi dada a in-
formação de que o grupo não passou 
para a segunda fase de seleção, porém 
certo é que todo este desafio que nos 
foi colocado foi um passo decisivo nas 
nossas vidas que daqui para a  frente já 
não seram as mesmas.

Pedro Gonçalo, Nº 27, 12º CT2

Bibliografia:

https://www.esa.int/Education/Moon_Camp

https://www.autodesk.com/

e peras. Estas foram posteriormente ar-
mazenadas à temperatura ambiente de 
modo a que a película secasse e estão 
agora a ser vigiadas de modo a que pos-
samos tirar conclusões relativamente à 
relação deste método com a conserva-
ção destes frutos, a partir da compara-
ção do desenvolvimento dos mesmos 
com o os frutos que funcionaram como 
controlo.

Agora, com a aproximação da época 
das cerejas, a próxima etapa será a 
aplicação desta técnica nas cerejas da 
região. 

Durante o mês de Maio, o nosso objeti-
vo é borrifar a solução de amido de mi-
lho em partes específicas de diferentes 
cerejeiras, ao longo de diferentes perío-
dos do desenvolvimento das cerejas, de 
modo a reunir mais informações acer-
ca da ação desta película e assim, fazer 
um balanço acerca dos diversos bene-
fícios que poderiam resultar da apli-
cação da mesma, tanto como perceber 
se, de facto, estes poderiam constituir 
uma alternativa mais saudável e sus-
tentável aos químicos frequentemente 
usados na agricultura, para que a nos-
sa região atinja o seu potencial máximo 
da forma menos prejudicial e mais eco-
nómica possível.

Sara Martins, 12 CT1

ASTRO PI - POLUIÇÃO LUMINOSA

de cada cor de LED com a ajuda do Sen-
se Hat (componente do raspberry pi, 
constituído por vários LEDs RGB, que 
produz a cor que for configurada). De-
pois vamos simular uma rua. Onde com 
a camera infravermelha ligada ao rasp-
berry pi e um sensor de posição ligado 
a uma led RGB para que o LED só se 
acenda quando um obstáculo é coloca-
do à sua frente e assim permite medir a 
intensidade luminosa e apresentar uma 
solução à enorme poluição luminosa 
a que somos expostos. Este projeto é 
muito importante para nós, primeira-
mente porque somos alunos de 12º ano 
e sendo o nosso último ano antes de ir 
para a universidade pode dar-nos gran-
de experiência em relação à tecnologia 
utilizada. 

Concluindo, o nosso projeto encontra-
-se atualmente na fase de programação 
da câmera infravermelha para poder-
mos iniciar a medição da intensidade 
luminosa de cada LED, e assim de se-
guida podermos tirar a conclusão de 
qual o melhor LED a utilizar e assim 
poder apresentar à câmara municipal 
do fundão esta solução para a nossa 
população.

Pedro Rocha, 12 CT2

OLIMPIADAS DE FÍSICA

No passado sábado, dia 4 de maio, os alunos Margarida Lourenço (9ºB), Tomás 
Brito (9ºB) Félipe Galaz (9ºB), João Santos (11CT2) e Margarida Rafael (11ºCT1), 
acompanhados das professoras Teresa Ramos e Maria José Pires, participaram 
nas Olimpíadas de Física na universidade de Coimbra. 

Os alunos tiveram oportunidade de competir com outras escolas, explorar e per-
ceber mais sobre física e resolver problemas que desafiaram a nossa curiosidade. 
Visitámos a universidade e a cidade de Coimbra. Apesar de não termos recebido 
nenhum prémio, divertimo-nos e representámos a escola a nível regional.

Margarida Lourenço, 9º B

No dia 4 de maio de 2019, realizou-se a fase regional das Olimpíadas da Físi-
ca, na Universidade de Coimbra, onde tivemos a excelente oportunidade de ser 
acompanhados pelas professoras Teresa Ramos e Maria José Pires e pelos nos-
sos colegas do nono ano, que nos proporcionaram esta experiência incrível, onde 
experienciámos o espírito universitário e aprendemos mais acerca do enorme 
mundo da Física. Embora a prova tenha sido muito exigente, gostámos imenso 
de participar e de perceber que há sempre algo mais a aprender nesta ciência e 
em todas no geral. Por isso aconselhamos a todos que invistam o vosso tempo 
em experiências enriquecedoras como esta, que a escola nos tem para oferecer.

João Pedro Santos e Margarida Rafael (11° CT1 e 11° CT2)
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Civilização Maia

No âmbito da disciplina de física, lecio-
nada pela professora Mª Teresa Ramos, 
foi-nos proposto a realização de um 
projeto que tem como tema a Física das 
Partículas. 

Com este projeto, o meu grupo e eu 
temos como objetivo descobrir o que 
existe por dentro da Pirâmide de Ku-
kulkán que foi construída no seculo XII 
d.C. pelos Maias através de métodos 
não evasivos, pelo que acho relevante 
falar um bocado acerca da cultura des-
ta civilização. 

A civilização maia foi uma cultura me-
soamericana pré-colombiana, notável 
pela sua língua, escrita, arte, arquite-
tura, matemática e sistemas astronô-
micos. Os povos maias nunca desapa-
receram, nem na época do declínio no 
período clássico, nem com a chegada 
dos conquistadores espanhóis sub-
sequente colonização espanhola das 
Américas. Hoje, os maias e seus des-
cendentes formam populações consi-
deráveis em toda a área antiga maia e 
mantêm um conjunto distinto de tradi-
ções e crenças que são o resultado da 
fusão das ideologias pré-colombianas e 
pós-conquista.

Antes que os Maias se radicassem em 
algumas regiões da América Central, 
existiam aí povos originários, como os 
otomies e otoncas. Vindos da América 
do Norte os maias estabeleceram-se no 
Yucatán e áreas próximas, por volta de 
900 a.C.

A sociedade começou a desenvolver-
-se, com destaque para três cidades: 
Chichen-Itzá, Mayapan e Uxmal. Cada 
cidade tinha um chefe supremo (ha-
lach uinc), e o cargo era hereditário. Os 
camponeses e artesãos compunham a 
maioria da população e eram obrigados 
a pagar os tributos trabalhando nas 
grandes obras, moravam nos bairros 
mais distantes dos centros. Os escra-
vos, geralmente por conquista serviam 
a um senhor, mas não trabalhavam na 
produção. Em 1004 foi criado a Con-
federação Maia, que reuniu essas três 
grandes cidades. Dezenas de cidades e 
povoados são criados ao longo dos du-
zentos anos seguintes, expandindo seu 

PARA ALÉM DA PEDRA

No âmbito da disciplina de física e quí-
mica alguns alunos de 10°, 11° e 12° 
ano deslocaram-se no dia 30 de março 
à universidade da beira interior (UBI) 
para realizarem uma master classe in-
ternacional de “física das partículas” 
(hands on particle physics).

O principal objetivo da atividade foi  
detetar diferentes partículas através de 
um simulador, (detetor de partículas)  e 
no final comparamos os resultados ob-
tidos por cada grupo. Concluímos que 
os bosões foram as partículas mais fá-
ceis de descobrir entre todos. 

( uma curiosidade: os bosões foram 
descobertos pelo CERN em 1983) 

Para terminar, tivemos a oportunidade 
de falar com os cientistas da CERN e 
descobrir coisas novas e muito interes-
santes sofre a física, relevando a im-
portância e todas as vantagens que ela 
pode proporcionar para o nosso futu-

MASTERCLASSES EM FÍSICA DAS PARTÍCULAS

ro. Foi uma experiência única para nós, 
pois apesar de termos adquirido novos 
conhecimentos podemos também con-
cluir que física é bastante  importante 
tanto na nossa vida como no universo. 

A cerne possui um acelerador de par-
tículas gigante, que tem o objetivo de 
provocar pequenas explosões contro-
ladas, similares ao que provavelmente 
poderá ter sido o big bang. Com isso, 
os cientistas conseguem comprovar as 
teorias de formação do universo e com-
posição de partículas elementares, que 
há milhares de anos, deram origem à 
vida.

Trata-se de uma das instituições de 
pesquisa mais famosas do mundo, res-
ponsável por diversas descobertas im-
portantes na área da física, muitas de-
las  reconhecidas com prémios Nobel. 

Margarida e Ema, 11 CT2

poder político na região.

A sociedade maia tinha um caráter for-
temente religioso. A religião dava le-
gitimidade ao poder, que era exercido 
basicamente por algumas famílias. O 
Ahaucan (senhor da serpente) é o su-
premo sacerdote. Ele indica os outros 
sacerdotes, rege as cerimônias, recebe 
tributos e decide sobre as coisas do 
estado. Existiam também sacerdotes 
com funções específicas, como os adi-
vinhos, os encarregados dos sacrifícios 
humanos, os escribas, etc.

A economia dos maias baseava-se na 
agricultura. A tecnologia empregada 
nas atividades agrícolas era bastante 
primitiva. Contudo, eles conseguiam 
uma extraordinária produtividade, 
principalmente do milho. As terras 
pouco férteis da região obrigavam os 
maias a realizar um rodízio, que ge-
ralmente mantinha a terra boa duran-
te oito a dez anos. Após esse período 
era necessário procurar novas terras, 
cada vez mais distantes das aldeias e 
cidades. O esgotamento das terras, as 
distâncias cada vez maiores entre elas 
e as cidades e o aumento da população 
inserem à civilização maia uma dura 
realidade: a fome, um dos fatores que 
a levaram à decadência.

Os conhecimentos de astronomia dos 
mais eram realmente avançados, e seus 
observatórios, bem-equipados. Eles po-
diam prever eclipses e elaboraram um 
calendário de 365 dias.

Para o desenvolvimento da astronomia, 
matemática era um elemento funda-
mental, daí terem acumulado conheci-
mento nessa área. A atividade médica e 
a farmacêutica também eram bastante 
desenvolvidas, o que foi reconhecido 
até pelos colonizadores. As peças tea-
trais, os poemas, as crônicas, as can-
ções, tinham uma função literário-reli-
giosa bem evidente. Mas a arquitetura 
e a engenharia representam as áreas 
do conhecimento mais desenvolvidas 
pelos maias. Seus grandes centros re-
ligiosos, as pirâmides, as cidades com 
edifícios de vários andares, os canais 
de irrigação e os reservatórios de água 
maravilham os conquistadores euro-
peus.

Joana Eusébio, 12 CT1

Pelo centro de Portugal, mais concreta-
mente na região do Fundão, predomi-
na a cultivação de cerejeiras que com o 
passar dos anos tem ganho muita fama.

Não se sabe ao certo qual a história que 
originou a cereja do Fundão, mas hoje 
em dia é um marco turístico desta re-
gião. Este fruto tem fornecido, não só a 
fama, mas também um mercado de tra-
balho para muitos cidadãos, que graças 
ao cultivo deste, têm conseguido ter 
uma vida estável, corroborou o presi-
dente da autarquia afirmando que “o 
desenvolvimento de atividades ligadas 
ao turismo e à gastronomia, inspiradas 
na nossa cereja, tem trazido maior va-
lorização a um produto já tão reconhe-

A IMPORTÂNCIA DA CEREJA NA REGÃO

cido pela sua qualidade”

As cerejeiras, uma iguaria nacional, 
localiza-se entre a Serra da Estrela e a 
Serra da Gardunha, e devido ao reco-
nhecimento ao longo dos anos, os ci-
dadãos viram-se obrigados a inovar ar-
ranjando outras formas de confecionar 
e vender utilizando as cerejas, como 
por exemplo: compota de cereja, bom-
bons de chocolate e cereja, pastéis de 
cereja, licor de cereja e ainda a edição 
limitada do sumo Compal.

João Ferreira  nº19  CT2

https://www.distribuicaohoje.com/producao/

cereja-do-fundao-chega-ao-mercado/

A atividade agrícola tem sofrido uma 
constante mecanização e automatiza-
ção das suas tarefas. A importância do 
desenvolvimento tecnológico aplicado 
à Agricultura tem permitido uma me-
lhoria das condições de vida dos agri-
cultores e também do seu rendimento.

Uma das culturas em que esta moderni-
zação está muito presente é na cultura 
da cereja, pois a evolução das planta-
ções e do tratamento da cereja na úl-
tima década tem alterado substancial-
mente.

Antigamente, toda a plantação era fei-
ta de forma manual e era dispendiosa: 
por vezes os terrenos não eram surri-
bados e apenas era aberta a cova para 
plantar a cerejeira com as dimensões 
necessárias para a planta, adicionado o 
estrume e o adubo e aterrava-se a cova 
à enxada tal como o controlo das ervas 
que também era efetuado pelos traba-
lhadores agrícolas à enxada.

As regas eram também efetuadas ma-
nualmente ou, nas plantações de se-
queiro, nem sequer existiam.

Hoje tudo mudou, os terrenos são qua-
se todos surribados e ripados, permi-
tindo rasgar o solo para que as raízes 
das árvores se desenvolvam melhor. A 
plantação é feita com recurso a alfaia 
(plantador) e trator. A matéria orgâni-
ca, adubos e calcário também já são 
colocados de forma automática com 
um distribuidor centrifugo acoplado 

A CULTURA DA CEREJA

ao trator.

Ainda assim, o trabalho manual con-
tinua a ser muito importante, princi-
palmente na poda e na colheita, sendo 
uma cultura com um fruto muito sensí-
vel onde ainda não é possível a utiliza-
ção de máquina de colha, como aconte-
ce noutras culturas.

Também por isso, as árvores são prepa-
radas para atingirem alturas inferiores, 
sendo podadas desde a sua plantação 
de forma a conseguirem ser colhidas 
sem recurso a escadas quando possí-
vel. 

Os sistemas de rega hoje são, na sua 
maioria, de gota a gota, permitindo 
uma maior eficiência no gasto da agua. 
O uso de programadores e de sondas 
de precisão, fazem com que os poma-
res possam ser regados apenas quando 
o solo está mais seco, sendo o sistema 
ativado de forma automática.

Toda esta mecanização e automatiza-
ção tem custo de investimento por ve-
zes elevado e por isso não está ainda ao 
alcance de todos. 

Na nossa região, o cultivo de cereja tem 
sido o sustento de muitos agricultores 
e famílias. De acordo com o Município 
do Fundão, estima-se que a produção 
de cereja no concelho atinge já as 7.000 
toneladas por ano (mais de metade da 
produção nacional). 

Beatriz Ramos, 12CT2
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No ensino de Física, a robótica pode ser 
pensada como um conjunto de ferra-
mentas dinâmicas capazes de facilitar 
o processo de aprendizagem da disci-
plina. Com isto, favorecer o desenvolvi-
mento de habilidades relativas à Física 
através da resolução de problemas.

Sendo o nosso projeto relacionado com 
a robótica da LEGO sentimos necessida-
de de recorrer a vários conceitos desta 
mesma disciplina. Como por exemplo: 
a Mecânica. Esta é aplicada aos robôs 
na medida em que, é possível estudar 
não só o atrito presente mas também 
controlar a velocidade destes mesmos. 
Sendo que, a base teórica da Física em 
relação aos tipos de movimentos (mo-

A IMPORTÂNCIA DA FÍSICA NA ROBÓTICA

No passado dia 30 de março, alunos 
do agrupamento de escolas do Fundão 
participaram numa atividade anual da 
Universidade da Beira Interior (UBI), 
Masterclasses Internacionais em Físi-
ca das Partículas, também designada 
“Hands on Particle Physics”.

Esta atividade esteve dividida e 4 par-
tes: Física de Partículas, Aceleradores 
e Detetores – Identificando Partículas 
num Evento”, “Física de Partículas, Ace-
leradores e Detetores – Análise e discus-
são dos resultados obtidos”, “De que é 
feito o universo?” e a Videoconferência 
moderada pelo CERN. Nesta atividade, 
as principais partículas que consegui-
mos detetar ao longo do dia foram os 
bosões. Os bosões foram propostos em 
1967-69 com Glashow, Weinberg, Sa-
lam e foram descobertos no CERN em 
1983 (P.Nobel 1984). Esta atividade ti-
nha como objetivo mostrar diferentes 
partículas e como detetá-las e isto tudo 
de uma forma divertida e criativa. 

Primeiro, todos os alunos foram rece-
bidos pela coordenadora da atividade, 

FÍSICA DAS PARTÍCULAS

O projeto que estou a realizar em físi-
ca tem em conta a participação numa 
competição denominada de CanSat, 
que é organizada, a nível nacional, pelo 
ESERO Portugal, sendo a equipa vence-
dora apurada para o CanSat Internacio-
nal, organizado pela ESA. O objetivo é 
que, alunos do secundário, consigam 
criar um satélite com as dimensões de 
uma lata de refrigerante, tendo este de 
ser capaz de medir a temperatura e a 
pressão atmosférica à medida que cai 
de uma altura de 1 km, aproximada-
mente, sendo esta a missão principal, a 
que todas as equipas têm de obedecer. 
O principal desafio enfrentado pelos 
estudantes é o de conseguir integrar, no 
volume referido, os subsistemas prin-
cipais que constituem um verdadeiro 
satélite (fonte de alimentação, sensores 
e sistema de comunicação). A antena e 
o paraquedas podem ficar por fora, sa-
bendo que o peso tem de se encontrar 

vimento uniforme e movimento unifor-
memente variado) tornou-se essencial 
para controlar a velocidade do nosso 
robô e também contribuiu para um me-
lhor funcionamento deste mesmo. Por 
outro lado, o ramo as ondas mecânicas 
também constituíram algo indispen-
sável na sua realização. Uma vez que, 
o estudo sobre emissão e captação de 
ondas ultrassônicas foram relevantes 
para o manuseamento dos sensores 
utilizados como por exemplo: sensores 
de distância. Isto porque os sensores 
de distância enviam sinais que aguar-
dam o retorno destes mesmos enquan-
to calculam a distância entre o sensor 
e o objeto detetado. Por fim, o conhe-

cimento dos fenômenos associados à 
eletricidade é igualmente importante, 
uma vez que, estes ao serem realizados 
pelo robô são responsáveis pelos pro-
cessos elétricos realizados pelas suas 
componentes eletrónicas como a carga 
e a corrente elétrica gerada pela movi-
mentação, circuitos elétricos e os seus 
elementos (capacitor, resistor etc…).

Com isto, a importância da Física no 
nosso projeto tornou-se bem evidente 
para nós, visto que, esta “conexão” con-
tribuiu para uma melhor e mais facili-
tada realização deste.

Carlota Rosa, 12 CT2

Bibliografia: sistemalimpo.org

numa pequena “palestra” num dos an-
fiteatros da universidade da beira in-
terior, em que pretendia informar os 
participantes do que iriamos fazer no 
decorrer do dia. De seguida, foi-nos 
oferecido pela universidade um lanche 
da manhã. Seguimos para uma da sala 
de aulas onde nos ensinaram a mexer 
com o programa que tinhamos de utili-
zar na procura de partículas como ele-
trões, muões, partículas exóticas como 
o gravitão e o Z´Prime,etc…, tivemos 
cerca de 3 horas, com uma pausa pelo 
meio para o almoço (também oferecido 
pela universidade),  para realizar todas 
as experiências depois, uma vez que 
todos já tinhamos acabado, discutimos 
os resultados obtidos e um dos profes-
sores presentes esteve a falar connos-
co sobre os mais diversos temas como 
“o que são bosões”, “como, quando e 
por quem foram descobertos os bo-
sões”. Entretanto, voltamos a ir para o 
anfiteatro, onde este mesmo professor 
nos deu a conhecer, duma forma mais 
específica, a história do universo, de 
certas teorias (que já foram provadas 

e outras ainda não), e em como tudo, 
decerta forma estava relacionado. Para 
finalizar, estivemos á conversa com 
dois cientistas do CERN, um dos quais 
estava a tirar o doutoramento, durante 
3 horas, e eles reuniram todos os dados 
das escolas envolvidas nesta atividade 
e analisaram junto connosco, seguido 
de umas breves questões feitas pelos 
alunos de secundário e também univer-
sitários, das diversas instituições parti-
cipadoras nesta atividade, sobre possi-
veis erros e simplesmente curiosidade 
de como é trabalhar numa das maiores 
instituições cientificas a nível mundial, 
entre muitas outras.

Umas das conclusões que podemos ti-
rar com esta atividade é que quer gos-
temos ou não, quer nós queiramos quer 
não a fisica está em todo o lado, a física 
faz parte de nós, faz parte da essência 
de existir e de muitos mistérios já des-
vendados e ainda por desvendar. 

Bianca Cordunean, 11CT2

CANSAT

entre os 300 e os 350 gramas. O CanSat 
tem ainda de ser capaz de comunicar 
com a ground station, onde a equipa se 
encontra, e de aterrar em segurança. 

Todas as equipas têm ainda de ter uma 
missão secundária para o satélite, fi-
cando o seu objectivo a critério dos 
alunos. No nosso caso, pretendemos 
assegurar o resgate de todas as pes-
soas que se percam ou desapareçam 
em florestas, bosques, serras e/ou par-
ques nacionais, lançando vários saté-
lites dispersos por uma determinada 
área onde seja mais elevada a probabi-
lidade de resgate. Para isso, planeamos 
construir um satélite que inclua: um 
GPS; uma luz intensa e/ou um buzzer 
que facilitem a deteção do CanSat por 
um humano a vários metros de distân-
cia; e, por último, um botão que, ao ser 
clicado, envie a localização geográfica 
do CanSat.

Este projeto permite que os alunos se 
aproximem daquelas que são duas das 
áreas mais prevalentes no mercado de 
trabalho que os espera no futuro: pro-
gramação e engenharia, de uma forma 
prática, distinguindo-se assim do ensi-
no regular de caráter mais teórico. Fo-
menta também o trabalho em equipa, 
essencial a qualquer indivíduo exposto 
ao mercado laboral. Deste modo, pre-
tende-se contribuir para a evolução de 
uma área de extrema importância e de 
uso recorrente, aproveitando o poten-
cial deste projeto para um crescimento 
pessoal de cada estudante, ao desen-
volver características e capacidades 
úteis no mundo real.

João Simão, 12 CT1
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