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Mais uma
vez estamos a
chegar ao fim
de um ano escolar.
O balanço
que
fazemos
deste ano letivo
é muito positivo.
E só foi possível com a colaboração de toda a comunidade, em especial dos professores,
funcionários e alunos.
Foram elaborados os documentos estruturantes para o funcionamento do agrupamento e outros que decorreram destes,
nomeadamente o regulamento dos cursos
vocacionais, regimento dos departamentos,
regimento das bibliotecas etc. A taxa de execução do plano de atividades é bastante elevada, 90% das atividades previstas estão
concretizadas ou em concretização, havendo
mesmo atividades desenvolvidas para além
do previsto inicialmente.
Foi possível realizar obras que trouxeram
melhorias significativas em benefício de toda
a comunidade, por exemplo sala de espera
para os pais, sala de diretores de turma no
edifício João Franco, a eliminação das barreiras arquitetónicas de acesso aos edifícios da
escola, a iluminação dos acessos, o alargamento da entrada principal, a cobertura nesta
entrada, o aquecimento na cantina, a renovação do piso e reparação da cobertura do pavilhão oficinal, a introdução de refeições
rápidas para funcionários.
Mas, a maior satisfação é observarmos
que os alunos começam a ver e a sentir o
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agrupamento como um espaço seu, um espaço de todos.
A nossa escola continua muito ativa no
seu funcionamento e isso é visível através
dos seus múltiplos projetos, clubes e atividades. Como resultado deste dinamismo e interação social o Agrupamento de Escolas do
Fundão foi distinguido com o selo de “Escola
Voluntária” e, mais uma vez, com a bandeira
“Eco-escolas”. Este ano, em particular, tivemos um conjunto de realizações que trouxeram aos alunos experiência únicas e
enriquecedoras, nomeadamente, os X Jogos
Matemáticos, os Encontros Nacionais do Teatro de Escola, Conferências de Empreendedorismo, representação do distrito no
Parlamento dos Jovens e Euroscola, na Assembleia da República, participação em concursos nacionais, locais e regionais e
contactos internacionais com alunos e professores de escolas da Europa que nos visitaram, no âmbito de mais um projeto
Comenius. Por pensarmos que o sucesso
educativo é resultado de todos os ensinamentos formais e informais que a escola proporciona aos alunos, todas estas
possibilidades fazem dos nossos alunos pessoas mais capazes de enfrentar o futuro numa sociedade complexa e exigente.
Os alunos também têm uma palavra importante na imagem do agrupamento, nesse
sentido, realizou-se um concurso de ideias
para a criação do nosso logotipo, o qual foi
um sucesso, tendo concorrido centenas de
alunos, do pré-escolar ao 1 2º ano. Mais uma
vez o agrupamento envolveu todos os alunos
num projeto que é de todos.
Na conjuntura atual, para conseguirmos

a qualidade das atividades e participações,
não tem sido fácil, com os recursos disponíveis, responder às necessidades. Por isso, a
preocupação fundamental é encontrar o equilíbrio entre estas duas variáveis, recurso e
necessidade. Claro que em primeiro lugar estão as necessidades direta ou indiretamente
relacionadas com o sucesso educativo dos
alunos. Até ao momento, temos conseguido
encontrar as soluções para as necessidades
do agrupamento, através do orçamento de
estado ou através de parcerias com empresas e instituições públicas e privadas. Para
que possamos melhorar, é importante fazermos um levantamento de necessidades. Isto
só é possível com a ajuda de todos e com a
colaboração dos vários grupos de trabalho
que temos no agrupamento. Neste caso, em
concreto, com a política de autoavaliação
que a escola tem desenvolvido e continuará
a desenvolver.
O agrupamento preocupa-se em disponibilizar uma oferta formativa o mais diversificada possível a todo o concelho e região;
nesse sentido, pensou nas pessoas que já
não estão em idade escolar e pretende retomar uma oferta que deixou de ter há algum
tempo: a educação de adultos. O Agrupamento já tem em funcionamento o CQEP,
Centro de Qualificação para o Ensino Profissional. Para o próximo ano letivo iremos continuar a oferecer todos os níveis de
educação, desde o pré-escolar ao secundário, cursos de dupla certificação, cursos vocacionais e profissionais.
Este ano, pela primeira vez, iremos ter o
dia do agrupamento. Pretende-se que este
dia seja um dia de grande partilha entre as

várias gerações da comunidade educativa e
da comunidade em geral. No dia 6 de Junho
será divulgada uma pequena amostra do trabalho desenvolvido no agrupamento ao longo
do ano. Será um dia de animação, de celebração de sucessos alcançados e de partilha
de saberes, envolvendo os alunos de todos
os níveis de ensino.
Neste dia vamos ter atividades para alunos com necessidades educativas especiais,
mostra de trabalhos, experiências, dança, jogos tradicionais, canções em várias línguas,
exposições, pedypaper, demonstrações várias, etc. Fundamentalmente, pretende-se que
seja um dia vivido intensamente por todos e
que fique na memória de cada um.
Para terminar, deixamos uma mensagem
de esperança e de muito sucesso a toda a
comunidade educativa, fundamentalmente
aos alunos, na época de exames que já se
iniciou.
Queremos aqui deixar uma palavra de
agradecimento aos professores, por pensar
que são eles a chave do sucesso. Reconhecemos o papel importante que este ano os
professores tiveram e que continuarão a ter
no futuro. Aos pais, peço que se envolvam na
vida escolar dos seus filhos, os nossos alunos. Aos funcionários reconheço o sentido de
responsabilidade que demonstraram ao logo
deste ano letivo. Aos alunos, razão de ser do
agrupamento, peço que olhem para a escola
como sendo uma extensão da sua família,
que lhes incute normas, que os apoia, os ajuda a crescer e, fundamentalmente, os prepara para os desafios da vida nas suas
diferentes etapas.
Armando Ferreira Anacleto (diretor)

A ESCOLA E O TEATRO
Terminada que
está a edição deste ano do ENTE
(Encontro Nacional de Teatro na
Escola) a qual
contou com participação ativa do
Agrupamento de
Escolas do Fundão, reconheço que este me
fez refletir sobre o paralelismo entre a escola,
o teatro e o papel dos vários intervenientes
numa e noutra realidade.
Para não maçar os jovens leitores com a
descrição da estrutura de uma companhia de
teatro, vamos concentrar-nos apenas em algumas áreas.
Comecemos então pelo essencial em
qualquer companhia de teatro: os atores. São
eles que dão vida à peça, que deixam a alma
e o suor no palco para que público solte a desejada gargalhada ou a inesperada lágrima.
Neste papel, o de atores, nesta representação da vida de estudante, encontramos os
alunos. Alguns são verdadeiros protagonistas, procurando em cada lição, em cada trabalho e em cada teste ser melhor, dar mais
de si para que o público vibre com a interpretação de um papel sempre difícil, o de ser
avaliado. Claro que há outros atores, que não

gostam de protagonismos preferindo não
proferir uma única linha em toda a peça. Na
maior parte dos casos por opção, pois muitos
têm potencial para ser verdadeiras estrelas
de palco.
Atrás do palco uma multidão de pessoas
circula apressadamente azafamadas com tarefas, algumas das quais até incoerentes
com o objetivo maior do teatro, mas ainda
assim empenhadas em que, no final, o resultado seja o desejado. Uma grande ovação de
palmas para os atores. Na primeira linha deste exército estão os professores. A eles cabe
comandar a encenação da peça, conduzir os
atores ao melhor da sua performance, rasgar
a cortina de nevoeiro que camufla os talentos
representativos e guia-los no caminho do estrelato. Tarefa nada fácil, é verdade! Empreitada muitas vezes incompreendida pelos
próprios atores e invisível aos olhos do grande público. Deslizando o olhar para uma segunda linha, oculta por trás da cortina e dos
cenários, encontramos os responsáveis pelas luzes, pelo som, pela sala, pela limpeza,
pelo aquecimento e a manutenção, pelos
adereços, pelos bilhetes, etc., etc.. São inúmeros. Funcionários administrativos, assistentes operacionais, cozinheiras, são tantos
que não me atrevo a tentar enumerar. Mas
todos os conhecem. As pessoas que rara-

mente sobem ao palco para receber as ovações, os elogios e os aplausos mas que, sem
as quais a peça nunca veria a luz dos holofotes refletida no olhar surpreso do público.
São a linha da retaguarda, tantas vezes sem
o merecido crédito, mas sem a qual o teatro,
ou a escola, como preferirem não funcionaria.
Do outro lado do palco está o público. É
ele o destinatário desta obra, teatral, mas
bem real. Com o bilhete na mão, os pais e os
potenciais empregadores assistem ao desenrolar da peça dividida em atos: 1 º ciclo do ensino básico (ato 1 ); 2º ciclo do ensino básico
(ato 2)d e por aí fora até ao epílogo, no correr do pano, algures num futuro. É um público nem sempre participante, mas sempre
atento e ávido de saber o desfecho do ato
seguinte. Sempre ansioso de um final feliz
para o seu protagonista. Sim, que cada elemento do público tem a sua estrela preferida,
seja protagonista ou figurante! Tal distinção
de pouco lhes interessa. O que é realmente
importante para cada pessoa no público é
que aquele é o Seu ator preferido.
A administração do teatro, desta companhia de estrelas, está entregue a uma Direção. Esta acumula a direção artística,
técnica, de comunicação e administração geral, assegurando a coordenação das diversas

funções e pessoas envolvidas, de modo a
que a peça chegue ao público. Todos os dias,
pontualmente e sem sobressaltos.
Resta perceber qual o papel do Conselho
Geral neste elenco performativo. Não obstante parecer uma estrutura distante do dia-adia da peça representada, é nele, no Conselho Geral, que todas estas pessoas estão
representadas e podem, com a sua voz, mudar o rumo da história de modo a que a peça
possa ter o final mais feliz possível. Para isso
importa que todos: alunos, professores, funcionários, pais, entidades locais públicas e
privadas; todos sem exceção se envolvam e
participem ativamente nas atividades e no rumo desta companhia e com o seu contributo
direto ou através dos seus representante no
Conselho Geral ajudem a dar sentido a esta
peça que, afinal nada mais é que a história
todos e de cada um.
Concluo assim que as semelhanças entre o teatro e a escola são enormes e que
apenas com o contributo franco e o empenho
e dedicação de todos pode o Agrupamento
de Escolas do Fundão afirmar-se no contexto
performativo educacional nacional como uma
companhia de excelência, garantindo o sucesso da qualquer peça que leve à cena, seja ela teatral ou escolar.
Paulo Duarte (Presidente do Conselho Geral)
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PARABÉNS AOS CAMPEÕES! ORGULHEM-SEd
Venho destacar a equipa de Desporto Escolar de
Basquetebol Masculina no escalão de Juvenil, na
excelente representação da Escola e Distrito de Castelo
Branco, nos Campeonatos Regionais do Desporto
Escolar na Guarda que se realizaram nos dias 23, 24 e
25 de Abril.
O Desporto Escolar representa, para além dos
resultados e competição, um elemento fundamental
para a cidadania/desportivismo dos jovens, Dallen 2002.
Desta forma, não deixo de incluir e estender os
parabéns aos alunos/atletas João Torres e Marco
Coimbra que não puderam dar o contributo por motivos
Para a História ficam os nomes:
(De pé): Narciso (árbitro), Sebastião, Rafael, Raposo, de saúde e João Pereira que se lesionou no 1 ºJogo.
Pizarro, Justino;
Saudações
(Baixo): Saramago, Júlio, Coimbra, Elvas, Baltar.
PARA O ANO HÁ MAISd.
Ausentes da foto: Torres, Coimbra, J. Pereira
Professor Alberto Amorim

HOUVE ZUMBA NO AGRUPAMENTO!
No passado dia 3 de Abril, o grupo de estágio de Educação Física
(1 ), organizou uma megaclass de Zumba, aberta a toda a comunidade
educativa, com a colaboração da instrutora Inês Fernandes.
O Zumba é uma atividade física que se caracteriza pela fusão de vários estilos de dança acompanhada por uma mistura de diferentes ritmos
latinos e que tem como objetivo exercitar todo o corpo. Desta forma, procurámos oferecer à comunidade educativa uma atividade diferente,
acessível a todos e divertida.
A atividade foi realizada na sala de teatro e contou com a presença
de alunos, professores e funcionários do Agrupamento. Foi realizada
com sucesso e interesse por parte dos participantes, incentivando-nos a
realizar este tipo de atividade mais vezes. Por sugestão dos participantes, talvez se volte a realizar.
Queremos deixar um agradecimento a todos os participantes, bem
como à instrutora Inês Fernandes.
Estagiários de Educação Física (1 ),
Adriano Bento, Madalena Guerreiro, Mariana Domingues e Salomé Duarte.

O PILHÃO VAI À ESCOLA

Recolha de 80 Kg de pilhas usadas
O nosso Agrupamento está inscrito na campanha " O Pilhão vai à Escola" da Ecopilhas.
Os principais objetivos desta campanha são reciclar as pilhas e baterias usadas, permitindo ao Agrupamento obter pontos para trocar por materiais.
Com a participação da comunidade escolar, e principalmente com o empenho dos meninos e meninas do
pré-escolar e 1 º ciclo do nosso Agrupamento, foi possível recolher 80Kg de pilhas usadas.
A todos o nosso bem haja!
Vamos continuar a juntar pontos e a ajudar o ambiente!
Prof.ª Célia Freitas

“SIM, CRIAR UMA ÁRVORE DÁ FRUTOS”

O concurso “Sim, criar uma árvore dá frutos” teve
como objetivo relembrar a importância de cuidar das
nossas florestas, criando um trabalho com embalagens ecológicas Compal/Tetra Pak.
Este desafio da Compal e da Tetra Pak, em parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa, foi
lançado a mais de 1 500 estabelecimentos de ensino
da rede Eco-Escolas.
A nossa Escola, através do Eco-Escolas e da
Operação Alegria, aceitou o desafio e criou uma árvore muito original, e os respetivos frutos construídos
com embalagens familiares Compal da Tetra Pak, que
exibiam a certificação do Forest Stewardship Council
(FSC).
Esta certificação garante que a madeira utilizada
no fabrico do cartão da embalagem tem origem em
florestas geridas de forma responsável que assegu-

ram as melhores práticas
ambientais, económicas e
sociais.
Os alunos que construíram a árvore são da turma E
do 9º ano de ensino articulado, e fizeram-na nas disciplinas de Educação Visual
com a professora Felisbela
Fernandes e de Geografia
com a professora Isabel
Ferreira.
Etapas da construção
da nossa árvore:
- juntaram embalagens
de Tetra Pak de sumos
Compal e, todas com o símbolo FSC;
- lavaram e secaram as embalagens;
- pesquisaram sobre a constituição dessas embalagens e explicação do símbolo FSC;
- projetaram a árvore;
- Aproveitaram os ramos resultantes da poda das
árvores do recinto escolar, para formar a estrutura base da mesma;
- recortaram as embalagens moldando frutos.
- Revestiram os ramos com as embalagens dos
sumos Compal, utilizando a técnica do alicatado;
- deram a forma à árvore utilizando cola quente,
agrafos e as embalagens;
- Fixaram os frutos à estrutura da árvored
E com um sorriso de missão cumprida tiraram a
fotografia com a árvore finalizada!

Dia 1 4/05/201 4, as turmas do 5º ano, fizeram uma visita de estudo
a Castelo Branco. Quando lá chegámos fomos ver uma peça lindíssima
“ A Menina do Mar”.
Depois fomos ao Museu Cargaleiro, um museu com pinturas baseadas em figuras geométricas e várias peças de olaria. Cada um de nós
pintou um azulejo. O conjunto de todos os azulejos formará um painel
que poderás ver no dia 6 de junho, Dia do nosso Agrupamento. Verás
que somos uns verdadeiros artistas!
Almoçámos no parque da cidade, e depois fomos ao Museu da Seda e vimos a metamorfose do bicho da seda desde que nasce até formar o casulo e do casulo vimos sair lindos e finos fios de seda.
Absolutamente maravilhoso!
O sítio onde gostamos mais de ir foi ao Jardim do Paço porque é
muito bonito e repleto de história.
Por fim fomos visitar a Paróquia de S. José Operário e ouvir um
som forte e imponente de um órgão de tubos majestosamente tocado.
Ouvimos uma peça de Bach.
Foi uma visita fantástica!
Em nome de todos os alunos do 5º ano agradecemos a todos os
professores que nos proporcionaram um dia impressionante!
Texto coletivo do 5º D
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VENHAM À FESTA!
Venham à festa, venham connosco.
Construam flores, recortem vermelhos,
Reciclem o tempo, renovem ideias,
Mas não encolham os ombros!
Espetem cravos nas paredes, nas portas
E na memória,
Não fechem os olhos!
Oiçam, desta vez até celebramos a idade,
Cantando o que temos.
Não, não tapem os ouvidos!
Sintam a data e a liberdade,
Mais que números e palavras.
Não tomem notas d
Não é matéria de estudo.
Que rebeldia é essa?
Imaginem um país ao contrário,
Portugal fechado num quarto escuro,
E pensem:
Quantas flores fazem uma revolução?
Quantas revoluções se fizeram com flores?

Para assinalar o Dia Nacional de Prevenção e
Segurança no Trabalho(28 de abril) o Clube de
Proteção Civil convidou os alunos das turmas
PTAS 11 e PTAL 1 2 a assistir a uma palestra que
contou com a presença dos inspetores Dr. Hélder
Coelho e Engª. Mónica Guimarães da Autoridade
para as Condições de Trabalho (ACT).
A palestra visou sensibilizar os alunos para matérias de prevenção no domínio da segurança no uso de produtos químicos (tema escolhido pela OIT), bem como sobre a sinistralidade laboral (prioridade
estratégica da ACT).
Assim, os palestrantes começaram por referir a elevada sinistralidade laboral e a importância de no dia 28 de Abril se recordar anualmente as vítimas de acidentes de trabalho. Seguiu-se a explicação do
que se entende por produtos químicos e por produtos químicos perigosos, os perigos associados à mistura de substâncias químicas,
quais as medidas de prevenção que se devem tomar e quais os cuidados a respeitar no armazenamento dos produtos químicos, chamando também a atenção para as alterações que vão ocorrer nos
rótulos e nos símbolos usados.
Para terminar, os inspetores esclareceram dúvidas colocadas pelos alunos sobre legislação laboral, o que se revelou também de
grande interesse dado que alguns destes alunos estão prestes a entrar no mundo do trabalho. Deram também a conhecer a disponibilidade dos técnicos do ACP e das potencialidades da página
www.act.gov.pt/ para ajudar em questões relacionadas com as condições de trabalho.
Turma PTAS11

Abril 201 4 , Catarina Dionísio Crocker

PARTICIPAÇÃO NA FINAL DAS IX OLIMPÍADAS DE BIOTECNOLOGIA
suas escolas a primeira e
segunda eliminatórias. Dos
250 alunos que chegaram
à segunda eliminatória, foram apurados, pela Escola
Superior de Biotecnologia,
50 alunos para estarem
presentes na final. Foi
neste grupo que 5 alunos,
a frequentar a disciplina de
Biologia do 1 2º ano do
Agrupamento de Escolas
do Fundão, estiveram presentes como únicos apurados em todo o Distrito de
Castelo Branco. Estão, por
isso, de parabéns!
Apesar de não terem
ficado nos três primeiros
lugares desta final, os alunos do Agrupamento de
Escolas do Fundão tiveram uma prestação honroOs alunos participantes (da esquerda para a direita): Beatriz Soares; João
sa e consideraram a
Antunes; Laura Ramos; Paulo Afonso; Carolina Barreiros.
participação na final muito
Dia 9 de Maio decorreu, na Escola Superior de Biotecnologia da Unienriquecedora. Será, deversidade Católica do Porto, a final das IX Olimpíadas de Biotecnologia.
certo, uma experiência a
Para chegar à final, mais de 800 alunos de todo o país realizaram nas
repetir, no próximo ano.

NOTÍCIAS DO 6º ANO
Realizou-se no dia 21 de março de 201 4, uma Visita de Estudo ao Parque Biológico de Gaia, seguida de uma ida ao Porto para assistir à Peça de
Teatro «Ulisses», no Teatro Rivoli destinada aos alunos do 6º ano que frequentam este Agrupamento de Escolas, orientada pelos professores de Educação Moral e Religiosa Católica, Ciências Naturais, História e Geografia de
Portugal e Português.
Foi muito divertido! Aprendemos inúmeras coisas que não sabíamos sobre a fauna e a flora que nos rodeia, assistimos a uma pequena dramatização no Parque Biológico de Gaia sobre a proteção da natureza e a
necessidade de evitarmos os incêndios.
Fizemos um piquenicão, recheadinho de delícias, claro!
No Rivoli assistimos ao teatro e parecia que estávamos a reviver o livro
que lemos durante as aulas de Português e a seguir o guião que fizemos sobre esta obra. Foi o máximo!
Já agora, portamo-nos todos muito bem...até os professores, imaginem!
6º C
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INTERCÂMBIO COM O INSTITUTO LUCÍA DE MEDRANO, DE SALAMANCA
alunos de Espanhol do 11 º ano se terem deslocado a Salamanca, no dia 8 de novembro
do passado ano civil.
À chegada, a Direção do nosso Agrupamento de escolas recebeu os professores
salmantinos, enquanto alguns dos alunos de
Espanhol da nossa escola trocaram impressões com os colegas do país vizinho, os
quais, de seguida, apesar do tempo chuvoso,
visitaram Alpedrinha. De regresso à escola,
todos se deliciaram com a refeição do almoço na cantina, que, apesar de ser diferente
daquilo a que estão habituados, recebeu
bastantes elogios por parte dos nossos visitantes.
Na parte da tarde, houve espaço para a
apresentação
das distintas atividades que o
No dia 28 de março, o Agrupamento de drano, de Salamanca. Esta visita realizou-se
Escolas do Fundão teve o prazer de receber no âmbito do intercâmbio escolar existente Agrupamento de Escolas do Fundão tem vinum grupo de alunos do Insituto Lucía de Me- entre as duas instituições e depois de vários do a desenvolver no âmbito da disciplina de

Espanhol no presente ano letivo. Posteriormente, seguiu-se a realização de um Peddy
Paper bilingue, onde participaram ativamente
os alunos espanhóis e portugueses.
Como bons amantes do desporto, os alunos tiveram a oportunidade de disputar uma
partida de futebol. Desta vez, Salamanca levou a melhor, mas deixou o Fundão a pensar
na remontada. Mais tarde, o grupo de professores e alunos visitaram o museu A Moagem
e passearam pela cidade.
Com o desejo de repetir a experiência,
tanto por parte dos elementos portugueses
como dos espanhóis, as despedidas foram
feitas, mas com a certeza de que os contactos permanecerão através das novas tecnologias e, quem sabe, com um encontro num
futuro próximo.
Professores do núcleo de estágio de Espanhol

ABC JUSTICE – A JUSTIÇA TROCADA POR MIÚDOS

No dia 9 de Maio de 201 4 esteve na escola o projecto ABC Justice. Este projeto tem
como objetivo providenciar aos jovens, com
idades compreendidas entre os 1 2 e os 1 7
anos de idade, informação simples, clara e
útil sobre o funcionamento do Sistema de
Justiça Penal. Para a concretização deste
projeto, realizam-se as seguintes atividades:
• Concepção de conteúdos informativos,
especificamente desenhados e ajustados pa-

ra jovens, sobre o Sistema de Justiça Penal;
• Criação de um website interativo, dirigido aos jovens, sobre o funcionamento do
Sistema de Justiça Penal;
• Desenvolvimento de recursos técnicopedagógicos para a promoção/dinamização
de sessões informativas sobre o Sistema de
Justiça Penal junto de jovens;
• Dinamização de sessões informativas
junto dos jovens;
• Realização de visitas de estudo a estruturas judiciárias e policiais.
As turmas CEF OI e 1 0º LH estiveram
envolvidas nestas atividades que decorreram
na nossa escola no dia 9 e verificou-se um
envolvimento entusiasmado de todos os alunos, sem que se tenham registado quaisquer
problemas. Os trabalhos tiveram início pelas
8:30 na turma CEF OI com a apresentação
sumariada, feita pela Dra Manuela Santos da
APAV, dos conteúdos anteriormente preparados sobre o Sistema de Justiça Penal dirigidos a jovens destas idades. Seguidamente
a turma foi ao Tribunal do Fundão e o Sr
Procurador de Justiça explicou brevemente o
funcionamento do tribunal e distribuiu depois
papéis pelos alunos para que tomassem par-

te num julgamento. A atividade colheu o
agrado de todos os alunos que, pela primeira
vez, puderam sentir o funcionamento do tribunal a sério e numa perspetiva bem diferente. Na parte da tarde esta turma foi ainda
à esquadra da GNR do Fundão e aí ouviram
uma apresentação sobre os problemas de
bullying e cyberbullying. A turma 1 0º LH fez o

mesmo percurso, embora numa ordem diferente.
Este projeto é coordenado pelo professor Luís Nunes e é patrocinado pela Embaixada Americana e pela Fundação Fulbright
em Portugal. Envolve várias escolas do país
e está a ser dinamizado pela APAV.

CHANDELEUR
No dia
31 de Março,
comemorouse a “chandeleur” através
da
confeção e
venda
de
crepes, no
bar dos alunos da escola
João
Franco. Os alunos do 7º ano de Francês participaram na atividade com muito entusiasmo
e alegria. Esta realização foi uma forma de

dar a conhecer aos alunos uma tradição
francesa, fomentando assim o enriquecimento cultural e a aprendizagem da respetiva língua. Todos aderiram e não foram poupados
elogios ao trabalho dos alunos e ao delicioso
sabor dos crepes!
Chandeleur é uma palavra francesa que
vem do latim “candela”, tendo sido retomada
na expressão festa candelarum, festa das
candeias. Assim, nas igrejas, as tochas foram substituídas por círios benzidos que se
conservavam acesos para transmitir uma
mensagem de luz ou para afastar as tempestades, a morte, enfim, tudo o que personificava o mal.

Também pretendiam invocar os bons augúrios das sementeiras de Inverno, a fim de
estas produzirem fartas colheitas, no Verão.
Hoje em dia, a tradição é fazerem-se
crepes que, pela sua forma redonda e pela
sua cor dourada, fazem lembrar o sol e são
como que um apelo ao regresso da Primavera, após Inverno. Há um ritual interessante
associado à confeção dos crepes: fazer saltar os crepes, com a mão direita, e ter, na
mão esquerda, uma moeda, para trazer
prosperidade e abundância durante todo o
ano.
“Qui mange des crêpes quand la Chandeleur est arrivée,

est sûr d'avoir de l’argent pendant l'année.”
Há também a superstição de que o primeiro crepe confecionado não deve ser comido, mas antes guardado para dar sorte e
para que as colheitas sejam abundantes.
Outros provérbios associados à Chandeleur :
À la Chandeleur, l'hiver se meurt ou prend
vigueur.
À la Chandeleur, le jour croît de deux heures.
À la Chandeleur, le froid fait douleur.
À la Chandeleur, la neige est à sa hauteur.
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OS EXAMES NACIONAIS DE 201 2/201 3 NA E.S.F.
Os exames nacionais, realizados todos os anos, são um
bom elemento para aferir a qualidade do ensino ministrado e
para prestar contas à comunidade escolar. Assim, após a proposta do Professor de TIC,
decidi realizar o trabalho que
agora apresento.
Iniciei o trabalho retirando a
base de dados completa do sítio
web do Ministério da Educação,
selecionando apenas os dados
relativos aos alunos internos, da
primeira fase. Coloquei depois
esses dados numa folha excel
autónoma, para poder fazer o
trabalho na folha de cálculo excel.
De seguida, defini quais os
exames sobre os quais iria ser
feita a análise (exames realizados na escola secundária do
Fundão) colocando tudo numa
folha autónoma, da qual se
apresenta uma imagem.
Após ter apenas os dados
que me interessavam, fiz o tratamento estatístico de cada exame a nível nacional, e a nível da
escola secundaria do fundão,
efetuando o tratamento das médias, das positivas, negativas,
percentagem de positivas e percentagem de negativas. Estes
cálculos foram feitos relativamente à CIF (Classificação Interna Final), CFD (Classificação
Final da Disciplina) e à Classificação em Exame (CE), conforme imagem exemplificativa.
Depois deste trabalho, criei
uma tabela com as médias obtidas a nível Nacional e com as
médias obtidas na escola secundaria do Fundão.
A partir dessa tabela criei
quatro gráficos que demonstram
os bons resultados obtidos nos
exames do ano passado. O primeiro gráfico, com as médias
das classificações internas dos
exames Nacionais a nível Nacional e na ESF. O segundo gráfico com as médias de exames
nacionais a nível Nacional e na
ESF. O terceiro gráfico com as
Positivas em exames Nacionais
e da ESF. Finalmente um quarto
gráfico com a percentagem de
Positivas em exames Nacionais
e na ESF.
Analisando o primeiro gráfico
(classificações internas das várias disciplinas) , constatei que
genericamente as classificações

internas na escola secundária
são inferiores á média nacional.
Há no entanto algumas exeções
como no Desenho, na Filosofia e
na Literatura Portuguesa.
Analisando os resultados obtidos nos Exames Nacionais,
constatei o contrário, ou seja, os
resultados da escola Secundária
do Fundão foram superiores a
média Nacional em todas as disciplinas com exeção da Geometria Descritiva.
Concluí assim que os alunos
da Escola Secundária do Fundão
tiveram, em 201 3, uma boa prestação nos Exames Nacionais
com classificações bastante superiores à média nacional, apesar de terem sido avaliados a
nível interno abaixo da média nacional.
De seguida, fiz a analise da
percentagem de positivas nos
exames nacionais, gráfico que
salienta ainda mais os bons resultados da escola secundaria do
Fundão. Fica claro que a percentagem de positivas da escola secundaria do Fundão é sempre
superior a percentagem de positivas a nível Nacional, com exeção da geometria descritiva,
como já tínhamos constatado anteriormente.
Finalmente, fiz a análise da
classificação final da disciplina
(CFD) dos alunos a nível da
E.S.F e Nacional. Constatei que
as CFD dos alunos da Secundaria são sempre superiores às de
nível nacional excepto nas disciplinas de História de Arte, Biologia/ Geologia e Geometria
Descritiva. Esta situação é explicada pelos resultados de exame
no caso da Geometria Descritiva
mas o mesmo não acontece com
as outras duas Disciplinas. Nestes dois casos, o valor inferior fica a dever-se ao facto das
classificações internas terem sido
superiores a nível Nacional.
Com o presente trabalho,
penso ter demonstrado o meus
conhecimentos da folha de cálculo excel e contribuído para uma
análise da qualidade da escola
no serviço educativo que presta.
Tendo em conta o elogio do Professor de TIC, penso também
que devo divulgar estes resultados a todos os meus colegas e à
comunidade educativa do Fundão.
Diogo Marques Pires (Turma PEAC-1 2)
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TERTÚLIA - “A MODERNIDADE NA POESIA DE CESÁRIO VERDE”
No dia 1 4 de maio, alguns alunos das turmas 11 .º CT1 e 11 .º CAV tiveram uma aula
de português diferente. O núcleo de estágio
de Português organizou uma tertúlia sobre
Cesário Verde, tendo convidado Cristina Vieira, professora de literatura portuguesa e africana na Universidade da Beira Interior.
No início da tertúlia, a professora fez um
breve elogio à literatura e à sua importância
nas nossas vidas, dando o exemplo de Júlio
Verne que antecedeu a ciência nas suas invenções literárias, como o submarino. Fez
ainda uma contextualização histórica e social
de Cesário Verde e resumiu a influência que
este sofreu de Charles Baudelaire, poeta
francês.
Cesário Verde foi um percursor com a
sua poesia, uma vez que não só inovou na
forma, como foi o primeiro a abordar temas
considerado tabu na “vaca sagrada”, que era
a poesia. Nas suas composições poéticas,

Na nossa escola…
Nove e meia da matina
À porta da escola, a gente chegava.
Corria uma brisa fresquinha.
No PBX , num ambiente calmo, o telefone tocava.
Enquanto a funcionária atarefada
O seu batom vermelho sangue retocava
A planta verde , no átrio da entrada
Por uma gota de água, esperava.
Por entre a música ardente
Ouviam-se vozes sussurrantes
Senti-me envolvido por um doce perfume de mulher
quente
E ouvi o ressoar do trote dos seus sapatos sonantes.

Cesário Verde nasceu em 1 855, em
Lisboa, e aí morreu em 1 886. Publicou
poesia em jornais e revistas, e só postumamente é que Silva Pinto recolheu os
seus poemas e os publicou em O Livro
de Cesário Verde.
Cesário Verde foi o único que conseguiu, no seu tempo, cortar com a retórica
romântica. É o único poeta realista do século XIX. É “um pintor de ar livre, onde
cada pormenor é um milagre de observação e de desenho. E o seu Livro é como
um álbum de aguarelas colhidas do quotidiano”.

Pinto quadros por letras, por sinais
Tão luminosos como os do Levante
Nas horas em que a calma é mais queimante,
Na quadra em que o verão aperta mais.
“ Nós” ( excerto), Cesário Verde

Na minha escola…

Cheguei ao buffet , com excitação
Encontrei o Sr. Paixão
Que me entregou com gratidão
A fruta que pedi para a mão.

Meio dia e trinta minutos
saímos da sala, com grande criatividade
Por entre os putos,
Ao alcance da liberdade.

Chegam os pastéis à escolinha
Entregues pelo padeiro na sua velha carrinha.
Como de costume, chegam ao bar
As contínuas prontas a cochichard

Pelo átrio vazio passamos
E a professora a dar a aula, observamos.
No corredor alunos a correr,
Veio logo a D. Albertina a repreender.

Oiço os fortes trabalhadores fiéis
Com as suas loiças e o cheiro a café
E a doce mistura das maçãs com os salgados pastéis
Que os alunos tanto desejam em pé!

Aulas de porta aberta a decorrer
E o burburinho das salas a fazer-se ouvir,
Pelas janelas observam-se as coloridas flores a florir.
E os intensos raios de sol a resplandecer.

Sento-me nos confortáveis sofás
E foco, no laranja da parede, o meu olhar intensamente
E é aí que sinto o calor voraz
Do forte sol reluzente.

A caminho do bufete, ouve-se alguém a falar
Acabamos de entrar e o chão sujo é pisado
O cheiro a atum já está no ar,
Vou ao balcão, e peço um pastel assado.

O meu olhar atravessa os transparentes
Vejo as andorinhas e pessoas a passar
Os passarinhos a chilrear e os alunos inteligentes
E o tempo a piorard

Da rua, ouve-se a alegria de miúdos a correr freneticamente
E gargalhadas soam pelo ar.
Vemos o sol luminoso, pássaros a cantar alegremente
O vento a soprar e cabelos a esvoaçar.

Cheirar não consigo, mas as lindas flores
Apelam a todas as cores
Amarelas, rosas e roxas, de verde caule e doce floema

Uma hora combinamos
E estando o tempo a escassear
Para a sala temos que voltar.
E lá acabamos a poesia que adoramos!

Abanam como se o sorriso de uma criança fosse o seu lema.
11 º CT1

11 º CAV

podemos encontrar temas como o anticlericalismo, o trabalho infantil, as uniões de facto, a doença, o adultério, a prostituição, a
pobreza, a miséria, as epidemias, todos temas que eram abordados pela narrativa, mas
nunca pela lírica.
Os alunos foram lendo alguns excertos
de poemas já seus conhecidos, como “Nós”,
“Sentimento dum Ocidental” e “Num bairro
moderno”, e ainda alguns poemas que não
os já abordados nas aulas, de forma a ilustrar as temáticas abordadas por este grande
poeta português.
No final, os alunos saíram satisfeitos e
bastante enriquecidos com os conhecimentos que lhe foram transmitidos e a professora
ficou muito bem impressionado com uma plateia tão atenta e interessada.
Gil Carvalheiro (núcleo de estágio de Português)

Cesário Verde é um autor estudado
no 11 º ano. Depois do contacto que os
alunos tiveram com a poesia deste escritor, estes quiseram também experimentar
escrever poesia a partir da observação do
quotidiano. Assim, deambularam não pela
cidade, como o fez Cesário, mas pela escola e registaram o que os sentidos apreenderam. Aqui ficam dois poemas
coletivos, produzidos na aula de português.

O mundo ao contrário
O mundo é um mar cheio
É uma caixa de identidades
É um misturar de emoções
É um viver de ilusões
É, por vezes, um prado florido
No meio de um deserto
Onde uns pouco têm
Mas porque será este então assim
E outros não o aproveitam
Cheio de sins e nãos
Cheio de querer e não querer
Cheio de contradição?
No meio de sete continentes
Fome, dor, tristeza, saudade
Calor, felicidade, beleza e sabedoria
Não se consegue encontrar definição.
Patrícia Leandro (1 0º LH)

Espero amarte
A pessoa certa é difícil de encontrard
Mas não perco a esperança!
Tenho de enfrentar o monstro da solidão!
Tenho de ultrapassar esta insegurança!
Tenho de sair da escuridão que me fere o coração!
Necessito de viver uma paixão como o poeta precisa
de inspiração
E quando a trovoada passard
Estarei pronto para amar.
João Ascensão (1 0º CSE)
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DIA MUNDIAL DO LIVRO E DOS DIREITOS DE AUTOR
Partilha de Leituras
No dia 23 de abril, comemora-se o Dia
Para esta atividade, os alunos do 1 0ºCMundial do Livro e dos Direitos de Autor. Esta foi a data escolhida pela UNESCO para SE e do 1 0ºLH tiveram a oportunidade de
promover o gosto pela leitura e a defesa dos ouvir a partilha de leituras de convidados
direitos de autor, por se tratar do dia em que muito especiais:
- a Dona Maria de Jesus Faísca, mais
se acredita que Willi am Shakespeare e
conhecida por Dona Ju, assistente operacioMiguel de Cervantes morreram.
No nosso Agrupamento, a data foi nal de educação da nossa escola, trouxe Vai
assinalada com um conjunto de ativida- Aonde Te Leva o Coração, de Susanna Tades promovidas pelo Núcleo de Estágio maro, e mostrou que não se fica só pela leide Português e de Espanhol, mas onde tura, mas também ela gosta de escrever uns
versos, com os quais deliciou a plateia;
os grandes artistas foram os alunos.
- o Rodrigo Teófilo, aluno do 5º ano de
escolaridade, contou um pouco da história
O que é o livro?
Este foi o mote para uma exposição na d’A Menina dos Sapatos Vermelhos, um conqual participaram as turmas 1 0º CSE, 1 0º LH to de Christian Andersen, mantendo o suse 11 º CT1 . Cada um dos alunos escreveu pense relativamente ao final da história, que
num pequeno cartão a sua definição de “li- não desvendou;
- a Mafalda Moreira, uma ex-aluna da
vro”. O resultado final da exposição foi uma
árvore desenhada com a ajuda de alunos do escola, como não se conseguiu decidir por
11 º CAV, onde constavam todos os trabalhos uma obra, trouxe-nos dois livros que a marcaram em dois períodos diferentes da sua virealizados pelas turmas.
da: Nem Tudo Começa com um Beijo, de
Jorge Araújo e Pedro Sousa Pereira, e O
¿Qué es un libro?
Os alunos de todas as turmas de espa- Grande Amor da Minha Vida – O Cavaleiro
nhol, do 7º ao 11 º ano, também responde- de Bronze, de Paullina Simons;
- e o Sr. José Belchior, encarregado de
ram à mesma questão, mas na língua de
Cervantes. Os seus contributos resultaram educação, partilhou a sua vivência de Quem
em duas exposições bastante coloridas, com Mexeu no Meu Queijo?, de Spencer Johnson, indicando que se trata de um livro para
balões à mistura, nas duas escolas.
ler e reler ao longo da vida.

No final, a mensagem que todos deixaram foi que o mesmo livro nos marca de forma diferente, dependendo dos momentos da
nossa vida, por isso, é importante sermos
bons leitores e deixarmos que os livros façam parte das nossas vidas.
Em busca do livro perdido

Na biblioteca da Escola Secundária, foi
organizada uma “caça ao tesouro” para as
turmas LH e CSE do 1 0º, sendo que o tesouro era um livro escondido.
Os alunos começaram por dividir-se em
pequenos grupos. Cada grupo tinha quatro
tarefas: 1 . decifrar um anagrama com parte
de um título de um livro e o nome do autor;
2. encontrar o seu livro escondido na biblioteca, através de uma pista que lhes foi dada;
3. responder a uma simples questão, relacionada com a obra; e 4. ordenar um excerto,
cujas palavras se encontravam desordenadas.
Esta foi uma atividade em que os alunos
se divertiram, conheceram algumas obras de
Mia Couto e ficaram a conhecer melhor a biblioteca.

Teresa Correia, que voltou à escola para nos
falar um pouco de Mia Couto. Nesta atividade, participaram os alunos do 1 0º LH e alguns alunos dos 11 os CAV, CT2 e CTLH.
A professora Teresa Correia é uma entusiasta da obra de Mia Couto, tendo já publicado um ensaio sobre a obra deste autor, “A
personagem feminina nos contos de Mia
Couto”, com a chancela da Universidade da
Beira Interior, no ano de 201 3.
Tendo em conta que a obra do autor moçambicano é vasta (crónicas, romances e
contos), a nossa convidada abordou apenas
o conto literário, uma vez que os alunos de
1 0º e 11 º anos vão iniciar o estudo deste
subgénero literário.
A docente focou algumas das temáticas
tratadas por Mia Couto, recorrendo a excertos de vários contos. Apesar de se ter centrado mais no universo feminino, também
falou de temas como a homossexualidade, a
violência doméstica, a prostituição, o papel
do “velho” na sociedade, entre outros temas.
Foi uma tarde bem passada onde se
aprendeu não só sobre a visão do mundo no
imaginário de Mia Couto, mas também sobre
o mundo real.

Partilha de leituras – A mulher nas
obras de Mia Couto

(Gil Carvalheiro e Sílvia Roberto–professores do

No dia 24 de abril, esteve presente na bi- núcleo de estágio de português e de espanhol)
blioteca da Escola Secundária a professora

Oficina de escrita

Página de um diário
29 de março de 201 4
Dia para esquecer. Totalmente para esquecer. Num curto espaço de tempo, vi o mundo desmoronar-se à minha frente. Como é possível um ato tão bonito como dar uma flor
ser retribuído com uma dura palavra? “Acabou”, disse-me ela com ar triste, com ar de
quem não tinha bem a certeza do que estava a fazer. Certo é que eu fiquei sem um “suporte” onde me apoiar. Fiquei intacto ali, durante cerca de dez minutos, sem reagir. Ela seguiu a vida dela, foi ter com as amigas e sorria como se nada tivesse acontecido. Eu, ali
quieto, refletia e refletia acerca do que tinha acabado de acontecer. Foi duro, mas eu tinha
de ser forte.
Resolvi erguer-me e mostrar a todos o Homem forte e resistente que sou. Segui a minha vida e fiz o meu dia normalmente, como se nada me atormentasse. Pelo menos, era o
que eu aparentava por fora, pois por dentro parecia um vidro a partir-se por completo, ficando tudo em bocadinhos. Se lutei? Eu tentei lutar por um amor terminado, mas nem
sempre a vida corre como nós queremos.
Que me sirva de lição e me torne num Homem mais forte.
(aluno do 1 0º CSE)

A CIMD, Companhia Industrial de Materiais Duros, dedica-se à produção de componentes
específicos para relojoaria de luxo. É uma referência no país e atualmente a multinacional
mais antiga na cidade do Fundão, implantada na zona industrial.
O sr. Carlos Morgadinho, administrador da CIMD, colabora com o Agrupamento de Escolas do Fundão, envolve-se em inúmeros projetos, participa na comunidade e quer apostar na
juventude.
Recentemente, envolveu-se no projeto “Ser Solidário”, uma iniciativa que pretende minimizar as dificuldades sentidas pelos alunos do Agrupamento de Escolas do Fundão, doando
ao projeto um conjunto de equipamentos para tratamento de roupa e disponibilizou-se ainda
para criar um ponto de recolha na CIMD para apoiar as famílias a ultrapassar a conjuntura de
crise e esta iniciativa da comunidade educativa.
A mão-de-obra especializada constitui um dos segredos do sucesso da CIMD e, por acreditar na juventude, propõe-se colaborar com a Escola aceitando alunos na sua empresa para
desenvolverem a sua formação em contexto de trabalho. Há falta de formação na área de
mecatrónica e acredita que os jovens poderão vir a ter um futuro promissor se a formação de
base for na Escola, ficando para a empresa a tarefa da especialização em determinadas áreas.
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DEDICATÓRIA AO LIVRO
A sério que não compreendo, quando alguém me diz para dar a minha opinião sobre
algo, eu dou. Mas quando alguém lê a minha
opinião e pensa que eu tenho razão, é algo
mais poderoso.
Se me dizem para ler um livro e dar a
minha opinião quanto à leitura deste, claro
que eu dou. Mas muita gente não a aceita
porque “tu nem percebeste o sentido do livro” ou “a mensagem do livro era completamente ao contrário”. Porém, ter uma opinião
mútua é algo tão forte como uma opinião
pessoal. O pensamento de alguém pode fazer mover nações: seja através de uma crítica positiva ou mesmo negativa (como o
corte de cabelo do Imperador da Coreia do
Norte ou até mesmo a desescolarização de
Ivan Illich). Cada um tem a sua opinião e
ponto final. Mas isto é assunto a tratar na
próxima crónica.
Com isto tudo só vos quero fazer uma
pergunta: para vocês, qual é a importância
do livro? A verdade vos conto, que nem há
duas semanas ouvi pela escola que “quem
inventou o livro foi a pessoa mais estúpida à
face da Terra”. Não foi a pessoa mais estúpida, foram as pessoas (plural) mais sortudas

à face da Terra.
Por amor de Deus, imaginem-se em pleno século XV, quando ouvem falar que um
tal Johannes Gutenberg inventou a “impressão”. Ora, realmente, o que é que nos interessava um molho de papel com letras
envolto numa capa no século XV?! O quê?!
Para acender a lareira?
E em pleno século XXI? Mas afinal para
que serve este tão proclamado “livro”? Serve
de papel higiénico? Para decorar as prateleiras em casa ou até mesmo encher aquelas
caixas de cartão vazias no sótão a apanhar
pó? Aqueles calhamaços de oitocentas páginas servem para se andarem a matar uns
aos outros batendo com eles nas suas cabeças que até eco fazem? Olhem que eu acho
que é mesmo “para gastar tempo necessário
na vida”. A sério que se não fossem os meus
amigos que lá têm o seu feitio algo temperamental, a mim só me apetecia dar uma chapada a essa gente!
Um livro! Um livro serve para o que lhe
está destinado desde que a Escrita apareceu
na Antiguidade: ser lido! Até os mais pobres
conseguem ser ricos com livros. Um livro é
um tesouro que, por mais que tentem pôr um

preço razoável, é muito valioso, não tem
preço.
Já alguma vez abriram um livro e pensaram “ bem, isto vai ser uma grande seca” (tal
como pensaram quando começaram a ler
esta crónica) mas, sem se aperceberem, dedicam-se de tal forma à leitura e exploração
da história do livro, porque começam a imaginar como seria se fossem vocês as personagens naquela história. Há alguém que
nunca tenha sentido isso? Por favor digamo. Como já disse, toda a gente tem os seus
gostos e opiniões, e para isso existem vários
tipos de livros, (ninguém vos obriga a ler
aqueles calhamaços com imensa descrição):
para os sonhadores do sobrenatural, experimentem a ficção, aventuras que vos levarão
desejar serem as personagens principais.
Para os românticos desesperados um simples romance é capaz de saciar o vosso
apetite. Mas um romance não tem que ser
propriamente sobre o Amor (algo que muita
gente confunde hoje em dia); para os que
não vivem sem uma boa risada sempre têm
as bandas desenhadas ou até mesmo crónicas ou diários cómicos (como o “Diário de
um Banana”).

Bem, se continuasse, nunca mais chegaria a este parágrafo. Mas, afinal de tudo, um
livro não traz só prazer. Traz também cultura,
muita cultura! Experiências novas, histórias,
lendas e mitos antigos, formas de comportamento perante este mundo! O que seria de
vocês sem os livros escolares? Não me digam que tiravam notas excelentes só a ouvir
nas aulas, (e conheço muitos exemplos falhados nessa tentativa) porque, acreditem,
isso entra durante um tempo e sai do vosso
(ainda) pequeno cérebro no mês seguinte.
Assim sendo, o livro, esse, está lá sempre,
podem ler e reler até as páginas já estarem
gastas de tanto uso.
Por isso, quando lerem um livro, aproveitem. Há sempre uma lição nova a aprender.
E por mais que digam “não gostei nada, foi
uma seca! Muito pior do que ouvir a nossa
Prof.!”, vocês sabem que houve uma altura
da vossa leitura que, por mais que tentassem, não conseguiam parar de virar a página. Ler é um vício mas, ao contrário de
muitos, é um vício a que temos direito, benéfico e que muitas vezes desperdiçamos.
Daniela Morgadinho, 1 0º CSE

JI E EB DE FATELA E JF4B DE JOÃO FRANCO
" O PRINCIPEZINHO"
Com o objetivo de promover o gosto pela
leitura e mostrar que os livros contribuem significativamente para a formação intelectual, foi
apresentado no dia 1 5 de maio o livro de pano o
“Principezinho”, para os alunos do JI e EB de
Fatela e Turma JF4B de João Franco.
Neste livro confecionado à mão, as personagens feitas de tecido, vivem as suas aventuras
nas páginas cheias de cores, texturas e volume.
É um livro que desafia a imaginação e os
sentidos das crianças. Conta a história do “Principezinho” de Antoine de Saint-Exupéry, substituindo as palavras escritas por imagens que
estimulam a pesquisa, o raciocínio e o potencial
criativo dos alunos para as artes e a leitura.
Patrocínia Roque

JI E EB DE FATELA
DESFILE " O PRINCIPEZINHO"
O Jardim de Infância
e a EB de Fatela associaram-se à celebração do
Dia Mundial do Livro,
com um desfile sobre o livro " O Principezinho" e
com a distribuição de
marcadores apelando à
leitura.
Promoveu-se o livro e
espalhou-se magia pelas
ruas da aldeia.
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PROJETO “SER SOLIDÁRIO”

V MERCADO DA BAGAGEIRA NO “DIA DO AGRUPAMENTO”
O Projeto “Ser Solidário” está a organizar o “V Mercado da Bagageira” na Escola sede do Agrupamento de Escolas
do Fundão. Nesta actividade, toda a comunidade pode participar vendendo objetos em bom estado (livros, material
escolar, CD´S, roupas, calçado, acessórios, objetos de decoração, etc.) trazendoos no seu próprio carro, bicicleta, scooter
ou mochila para o espaço junto ao gradeamento. Todo o dinheiro realizado com
a venda dos objetos é para os participan-

tes. No entanto, está estipulado que ne- nhã. Venha vender e comprar d a baixo
nhum objeto será vendido por mais de preço!
Ana Brioso e Catarina Crocker
1 0€, para facilitar a sua aquisição às pessoas que neste momento estão a passar
por mais dificuldades e que assim terão
oportunidade de adquirir, a baixo preço,
artigos que nas suas mãos, ganharão
nova vida.
Por isso, olhe pelo que tem a mais e
não usa, seja solidário, seja ecológico,
pense no próximo e apareça, no “Dia do
Agrupamento”, 6 de junho, logo pela ma-

PTAL 1 2

O ESTILISTA CARLOS GIL VEIO À NOSSA AULA

No dia 1 6 de Maio, a turma do Curso
Profissional de Técnico de Analises Laboratoriais - TAL1 2, teve o prazer de receber o
famoso estilista fundanense Carlos Gil e a
sua assistente Diana, na aula da disciplina
de Área de Integração, a convite do professor Jorge Bonifácio. Este encontro foi focado
no empreendedorismo, e ninguém melhor
que este grande empreendedor, como fonte

de inspiração, motivação e esclarecimento
sobre esta temática, cada vez mais importante nesta sociedade em mudança acelerada.
Carlos Gil nasceu no dia 1 5 de Agosto
de 1 968 em Nampula, Moçambique. Aos sete anos mudou-se para Portugal e fixou-se
no Fundão, sendo um apaixonado por esta
cidade. Concluiu o curso de Design de Moda
em 1 993, com grande sucesso, o que lhe
abriu as portas para participar no Fórum Moda FIL, em Lisboa.
Durante o seu discurso, apercebemonos da sua visão empreendedora, através
das suas escolhas e opções ao longo da sua
carreira. Antes de abrir o ateliê de moda, foi
professor de desenho em diversas escolas
da Beira Interior, onde também sempre incentivou os seus alunos a serem empreendedores; incutiu-lhes o gosto da partilha de
ideias e as vantagens de saber trabalhar em
equipa, de diversas formas, como por exemplo a realização de trabalhos e testes em
grupo (quem é o aluno que não quer um professor assim). Ser professor também ajudou
o estilista a conhecer uma grande quantidade de pessoas oriundas dos mais diversos
locais, o que futuramente o ajudou a divulgar
o seu trabalho.

Em 1 998 abriu o seu ateliê no Fundão,
recusando-se a abandonar a cidade que diz
ter um “cheiro especial e único”, no bom sentido. Um facto admirável e que deve causar
o desconforto de muitas estilistas nacionais,
é que Carlos Gil não precisou de abandonar
o interior para vingar no mundo da moda,
sem sequer precisar de se deslocar para
consultar as suas clientes, sendo que são as
clientes, vindas um pouco de todo o lado,
que se dirigem ao Fundão, chegando a passar agradáveis fins de semana na nossa Cova da Beira, muitas vezes acompanhadas
pelos maridos, contribuindo assim para a
economia da região. O talento de Carlos Gil
veste figuras nacionais importantes, como
exemplo a Dra. Maria Cavaco Silva, a primeira-dama de Portugal.
O problema das pessoas que vivem no
interior, segundo o estilista, não é crescerem
no interior, mas sim quando não saem do interior contactando com outras culturas e outras formas de vida; Carlos Gil inspira-se nas
suas viagens, um pouco por todo o Mundo o
que lhe permite voltar para as suas origens
com novas ideias (empreendedoras).
Durante o seu discurso, podemos respirar o seu espirito empreendedor, no entanto,
humildemente, admite que o sucesso obtido

é resultado de um trabalho de equipa, realçando a dedicação da sua Mulher (Carla Neto), carinhosamente chamada por Carlinha e
a sua assistente de origem espanhola, Diana, entre outros elementos da sua equipa de
trabalho.
Reconhece que a comunidade jovem está a passar por uma fase assustadora, no
sentido em que as perspetivas de um futuro
risonho são quase nulas, devido à elevada
taxa de desemprego jovem e à pressão psicológica a que está sujeita mas o discurso
encorajador de Calos Gil transmitiu acima de
tudo esperança; admite que é preciso lutar
bastante para alcançar objetivos, mas frisa
que por vezes é importante saber desistir de
uma ideia e agarrar por exemplo um pequeno pormenor e desenvolvê-lod Para se ser
empreendedor não basta apenas ter uma
ideia, é preciso ter uma ideia que possa ser
posta em práticad O seu conselho foi não
perder tempo com missões impossíveis; por
vezes as coisas mais simples são as coisas
que se podem vir a tornar mais inovadoras,
pois estão “camufladas” pela sua simplicidade.
2º ano da turma PTAL1 2

INTERNACIONAL MASTERCLASSES201 4

No dia 29 de Março de 201 4, realizouse, na Universidade da Beira Interior (UBI), a
atividade “MasterClasses201 4 – Hands on
Particle Physics”, organizada a nível
internacional, cujo lema foi “Mãos nas
Partículas”. A organização desta atividade na

UBI foi da responsabilidade da Professora
Doutora Sandra Soares, docente do
Departamento de Física. A coordenação
internacional foi feita pelo CERN – European
Organization for Nuclear Research, no qual,
através de videoconferência,
foram
analisados os resultados obtidos na
atividade prática realizada. A promoção do
evento em Portugal foi da responsabilidade
do Laboratório de Instrumentação e Física
Experimental de Partículas (LIP). A
organização da participação da escola
esteve a cargo da professora Maria José
Pires.
Participaram os alunos Bruno Parreira,
Inês Lopes e Margarida Salvado, que
frequentam a turma CT1 do 1 0º ano. A estes
alunos foi atribuída uma “Menção Honrosa”.

Os trabalhos decorreram durante todo o
dia. No período da manhã, foram proferidas
3 palestras, cujos temas foram os seguintes:
• “Física de Partículas”, professor doutor
Paulo Parada, Universidade da Beira Interior
• “Aceleradores e Detetores”, professor
doutor Fernando Barão, Instituto Superior
Técnico;
• “Identificando Partículas num Evento”,
professora doutora Sandra Soares,
Universidade da Beira Interior.
Depois do almoço na cantina da
Universidade, os alunos e professores
tiveram oportunidade de ter acesso a um
programa de computador usado no CERN,
através do qual foi possível visualizar e
identificar os possíveis resultados de

colisões entre partículas .
A
tarde
continuou
com
a
videoconferência organizada no CERN, onde
estiveram cientistas, alguns portugueses,
que receberam os resultados da actividade
prática e os compararam, divulgando de
seguida as conclusões. Também estiveram
disponíveis para responder a várias
questões que os alunos apresentaram.
Durante a videoconferência, os alunos
responderam a um questionário, cujos
resultados também foram comparados com
os dos restantes participantes.
No final da tarde, houve distribuição de
certificados e lembranças oferecidas pela
Universidade.
Maria José Pires
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VISITA DE ESTUDO A LONDRES
Entre 11 e 1 5 de abril realizou-se uma visita de estudo a Londres que contou com a
participação de dezanove alunos do 9º, 1 0º e
11 º anos, acompanhados por duas professoras da disciplina de inglês.
Nesta viagem foi proporcionada aos alunos a oportunidade de verem alguns dos
monumentos e locais icónicos de Londres
sobre os quais tanto se fala nas aulas de inglês.
O grupo ficou alojado numa pousada
frente a Hyde Park, permitindo aos alunos
tomar contacto com uma das mais importantes zonas verdes e de lazer de que os londrinos e visitantes podem usufruir em pleno
centro da cidade. A visita combinou cultura e
entretenimento, quer através das visitas ao
Museu de História Natural, Museu Britânico,
Museu da Ciência, Museu de Cera Madame
Tussauds e Torre de Londres, quer através

da viagem no London Eye, a roda gigante situada na margem do rio Tamisa e incursões
aos principais armazéns e lojas, tais como
Harrods, Selfridges e Hard Rock Café, apenas para nomear alguns. Durante o passeio
no London Eye, o grupo pôde, ainda, apreciar do alto da roda a chegada dos maratonistas participantes na Maratona de Londres
que se encontrava a decorrer naquele momento.
Como não poderia deixar de acontecer
quando se pretende conhecer os locais famosos de Londres, também não falhou a visita ao Palácio de Buckingham para assistir
à cerimónia do render da guarda com todo o
cerimonial e tradição que os britânicos tanto
gostam de promover. Pelo meio ficaram locais como China Town, Speakers’ Corner, o
mercado tradicional de Camden Town, Covent Garden, Trafalgar Square, Westminster,

o famoso Big Ben e os jantares em pubs tradicionais. Enfim, uma visita intensa que foi
um verdadeiro desafio ao cansaço.
O grupo contou com um tempo espetacular que permitiu ver a cidade de outra
perspetiva. Desta vez não se cumpriu o adágio de que em Londres não há dia sem chuva. Foi uma experiência única para todos.
Londres tem muito para oferecer, quer seja a
primeira visita ou mais uma entre várias; há
sempre algo de novo para ver ou rever. Para
os alunos participantes esta não será certamente a última vez que visitaram Londres,
pois ficou-lhes o gosto pela cidade e daqui a
alguns anos, noutro contexto das suas vidas,
não duvidamos que voltarão a querer rever
os locais visitados.
Fátima Corredoura

AUTOAVALIAR PARA MEDIR, DECIDIR E MELHORAR
Com o objetivo de implementar práticas
de autorregulação internas e consequente
melhoria nos domínios: Resultados, Prestação do serviço educativo e Liderança e gestão, a Escola Secundária do Fundão tem-se
envolvido, desde 1 991 , em alguns programas e projetos de avaliação interna (Observatório da qualidade das escolas; PEPT
2000; projeto piloto europeu de avaliação da
qualidade na educação escolar, projeto qualidade XXI). Em 2007/2008 implementou o
modelo CAF, generalizando-o, em 201 2, ao
Agrupamento de Escolas do Fundão.
Ainda que o modelo preveja a avaliação
simultânea de meios e de resultados, a Escola, na sequência da avaliação externa, de-

cidiu criar uma equipa alargada (professores
e outros colaboradores, alunos, encarregados de educação) que iniciasse o processo
ao nível dos resultados prosseguindo, numa
fase subsequente, após a aplicação do plano de melhorias, com a avaliação dos critérios dos meios. O ciclo de avaliação
concluiu-se com a implementação/avaliação
do respetivo plano de melhorias.
O facto deste modelo não ser específico
para as escolas obrigou à sua adaptação.
Este aspeto e a falta de formação dos elementos da equipa justificaram a opção de
implementação de forma faseada.
Oferta alargada de apoio pedagógico na
biblioteca, melhoria na organização do aten-

dimento no bufete e refeitório, maior controlo
nas entradas e saídas dos alunos, reforço
de práticas de trabalho colaborativo, envolvimento dos colaboradores na construção de
documentos estruturantes, aprofundamento
de mecanismos de reconhecimento, estímulo e valorização do trabalho desenvolvido,
aumento da coerência do PAA, explicitação
dos critérios de distribuição de serviço para
docentes e não docentes, envolvimento dos
pais/encarregados de educação e alunos
nas atividades, melhoria da qualidade da informação, melhoria no atendimento aos encarregados de educação/pais, melhorias na
mobilidade dentro do espaço escolar são alguns dos resultados obtidos.

Destaca-se, ainda, uma maior consciencialização, por parte da comunidade educativa, das áreas de melhoria e prioridades de
intervenção, bem como dos pontos fortes da
organização. A análise da organização por
olhares distintos (alunos, professores e outros colaboradores, direção, pais/encarregados de educação e outros), permitiu a
tomada de decisões mais informadas e participadas aumentando o envolvimento da comunidade educativa na escola, tornando-a
uma organização mais democrática.
No próximo ano inicia-se um novo ciclo
avaliativo. A equipa de autoavaliação conta
com todos.
Ana Pina

SESSÃO NACIONAL DO PARLAMENTO DOS JOVENS DO SECUNDÁRIO

Deputados defendem as propostas que querem ver aprovadas
Quatro alunos representaram a Escola a nível nacional

O agrupamento de Escolas do Fundão
participou mais uma vez na sessão nacional
do Parlamento dos Jovens, em representação do distrito de Castelo Branco. Dois alunos da Escola Secundária estiveram

presentes nos passados dias 26 e 27 de
Maio nesta iniciativa, que decorreu em Lisboa. Afonso Canavilhas (Porta-voz do círculo
de Castelo Branco) e Sílvia Lino ambos do
11 ºCT/LH , estiveram como deputados elei-

tos pelo distrito de Castelo Branco.
Participaram na Sessão Nacional 1 30 deputados eleitos em escolas de todos os distritos do Continente, das Regiões Autónomas
da Madeira e dos Açores e Fora da Europa
(Timor e Macau), sendo a crise demográfica
(emigração, natalidade, envelhecimento) o
tema central dos trabalhos.
Os jovens, no primeiro dia, debateram as
propostas apresentadas por cada distrito, em
comissão, saindo daí um projeto comum. No
segundo dia, dedicado à sessão plenária, os
alunos discutiram e votaram um projeto de
recomendação dirigido aos deputados da Assembleia da República, com a indicação de
dez medidas que visam a implementação de
uma eficaz resolução deste problema que
tanto preocupa o país.
A abertura solene do Plenário contou
com o Vice-Presidente da Assembleia da República, Deputado Ferro Rodrigues, tendo incentivado os jovens a participar, de forma
ativa, na discussão dos temas relacionados
com fatores demográficos.
Oportunidade
Os alunos tiveram ainda oportunidade de
colocar questões aos deputados representantes dos vários partidos com assento no

Parlamento, bem como tomar conhecimento
da forma como as atividades políticas são
desenvolvidas na Assembleia da República.
Os promotores desta iniciativa, na Escola
Secundária, deram “os parabéns aos alunos
que representaram o distrito de Castelo
Branco e votos de que para o próximo ano
letivo se inscrevam mais alunos neste interessante projeto escolar de incentivo à participação cívica e política dos jovens”.
Há ainda que salientar o Concurso Euroscola, organizado a nível nacional pelo
IPDJ, com a participação da Assembleia da
República. O objetivo do Concurso é selecionar as Escolas que irão participar nas Sessões EUROSCOLA, no Parlamento Europeu,
em Estrasburgo. A Escola Secundária representou o distrito com o trabalho apresentado
pelas alunas Filipa Brioso e Beatriz Correia
do Curso Profissional de Técnico de Apoio
Psicossocial do 11 º ano.
Um especial agradecimento a todos os
professores em geral que tanto nos ajudaram, e um especial agradecimento à professora Ana Sardinha que nos acompanhou
neste processo tão cansativo mas enriquecedor e proveitoso.
Sílvia Nunes Lino, 11 ºCT/LH
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PARTICIPAÇÃO DE ALUNAS DA ESF NO FCS SCIENTIFIC WEEKEND

No âmbito da disciplina de Biologia tivemos conhecimento do FCS Scientific Weekend, uma atividade organizada pelo Núcleo
de Estudantes de Medicina da Universidade
da Beira Interior (MedUBI) com o apoio da
Faculdade Ciências da Saúde da mesma,
que sugeria o desenvolvimento de um tema

e realização de um trabalho, que posteriormente seria apresentado e avaliado nos dias
do evento. Inicialmente, com a ajuda do nosso professor de Biologia, decidimos escolher
um tema que fosse apelativo e que, simultaneamente, estivesse relacionado com a matéria abordada ao longo do ano. Desta

forma, o tópico escolhido foi a Síndrome de
Li-Fraumeni.
Nos passados dias 9 e 1 0 de Maio, após
elaboração do trabalho escrito, apresentação
oral e póster deslocámo-nos à Faculdade de
Ciências da Saúde onde fomos muito bem
recebidas pelos alunos do Núcleo de Estudantes de Medicina. Inicialmente tivemos a
oportunidade de conhecer um pouco mais os
cursos que a Faculdade oferece através do
testemunho de estudantes de diferentes cursos da mesma.
Durante o FCS Scientific Weekend, não
só apresentámos o nosso trabalho como
também assistimos a diversas apresentações de temas variados, tais como: ‘A Sala
de Snoezelen’, ‘O Córtex Cerebral e a Felicidade’ e ‘O Cancro e a Hereditariedade’, entre outros. A avaliação destes trabalhos foi
levada a cabo por um Júri constituído por docentes da Faculdade, os quais contribuiram
para melhorar o nosso espírito crítico e a
nossa motivação para o ensino superior.
Intercaladas com as apresentações orais
e dos pósteres estavam diversas atividades
enriquecedoras, incluindo: Uma tour pela faculdade, palestras realizadas pelos alunos
de Medicina (‘A sexualidade e as Doenças

Sexualmente Transmissíveis’, ‘Blueee Zones-A Poção da vida’), Workshop prático
acerca das noções de suporte básico de vida
e ainda uma Atividade Laboratorial sobre a
Miscroscopia de Varrimento. Para além de
todas estas actividades de carácter científico
e formativo pudemos ainda desfrutar de momentos de convívio (Coffee Break e actividades lúdicas) com os alunos de medicina e
com os restantes participantes.
No final do FCS Scientific Weekend, durante a sessão de encerramento, foram entregues os diversos prémios tendo o nosso
grupo alcançado o segundo lugar, ganhando
Convites para o Congresso MedUBI e II Jornadas do Departamento de Saúde Reprodutiva e SIDA (DSRS).
Agradecemos a colaboração do professor João Fidalgo e a de todos os alunos da
Faculdade que nos proporcionaram esta
aventura.
Desta forma, aconselhamos todos os
alunos a participar em atividades semelhantes pois acabam por ser experiências enriquecedoras e gratificantes.
Beatriz Ribeiro & Lara Canarias (1 2º CT3).

OLIMPÍADAS PORTUGUESAS DA BIOLOGIA (OPB) 201 4
LAURA RAMOS ENTRE OS 1 0 MELHORES CLASSIFICADOS

No dia 2 de maio, a Organização das
Olimpíadas Portuguesas de Biologia envi
ou a notícia de que a Escola tinha uma
aluna entre os 50 primeiros classificados
nas Olimpíadas Portuguesas de Biologia,
2014. No dia 22 de maio, mais uma boa
notícia : Laura Ramos encontrase nos 10
primeiros classificados de 12º ano na final
dessas mesmas Olimpíadas

Laura Soares Ramos, aluna do 1 2º ano
da Turma CT2 do Agrupamento de Escolas
do Fundão, depois de ter participado na 1 ª e
2ª eliminatória das Olimpíadas Portuguesas
de Biologia, realizadas na Escola Secundária
do Fundão, foi apurada para a grande final,
3ª eliminatória, que decorreu no dia 1 7 de
maio na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa - Centro de Biologia Aplicada (Campo Grande), em Lisboa.
Pela primeira vez na história das Olimpíadas de Biologia, a final decorreu nos laboratórios e anfiteatros do Centro de Biologia
Ambiental, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Os alunos puderam tomar contacto com
laboratórios, instalações e equipamentos ao
nível do ensino universitário e conhecer e
conversar com Professores e investigadores
do CBA.
A final decorreu nos mesmos moldes das
competições internacionais das Olimpíadas
ções, um autocarro foi buscá-los às 08:1 5 e
de Biologia:
1 – Um teste teórico, com a duração de transportou-os até à FCUL, onde passaram
45 minutos com 30 questões (a maior parte toda a manhã a realizar as provas.
Os testes decorreram entre as 09:00 e
delas de escolha
múltipla, mas incluindo
as
algumas
1 3:30.
questões para
Os aluresposta esnos alcrita).
moçar
2 – Três
am
testes prátijuntos
cos, com a
no reduração de
feitório
60 minutos
da Unicada um, soversibre os temas:
dade e
os
A – Divermessidade Animal
mos
B – Anaautotomia e Fisiocarros
logia Vegetal
transportaram-nos
às
respetivas
estações
de
C – Biologia Molecular.
Os alunos participantes ficaram instala- comboio ou de autocarro.
Esta final serviu para apurar os 1 0 pridos de sexta-feira (dia 1 6 de maio) para sábado (dia 1 7 de maio) na pousada da meiros classificados de 1 2º ano e a ordem
Juventude do parque das Nações e foram dos 5 primeiros classificados de 11 º ano seleacompanhados por elementos da Organiza- cionados, incluindo os melhores 50 classifição das Olimpíadas. No dia 1 7 de manhã, os cados na 2ª eliminatória (45 de 1 2º ano e 5
estudantes tomaram o pequeno-almoço na de 11 º) de entre os cerca de 1 6.000 alunos
pousada da Juventude no Parque das Na- que participaram na 1 ª eliminatória.
A lista completa dos vencedores, os 1 0

melhor classificados de 1 2º ano, assim como
os 4 melhor classificados da geral que irão
representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Biologia, que se realizarão em Bali
(Indonésia) de 6 a 1 3 de Julho e nas Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia, que serão na Cidade do México em Setembro de
201 4, apenas será revelada após a cerimónia de entrega dos prémios, que decorrerá
no Pavilhão do Conhecimento no próximo dia
7 de Junho.
Durante a cerimónia ficar-se-á a saber se
a Laura se encontra entre os 8 finalistas que
poderão participar nas Olimpíadas Internacionais de Biologia (os 4 primeiros) em Bali, ou
nas Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia (os segundos 4), na cidade do México,
em setembro.
Fazemos votos que a Laura seja um dos
8 melhores, para poder participar numa das
modalidades, Olimpíadas Internacionais ou
nas Ibero-americanas. Contudo, o presente
já é glorioso para a Laura, pois encontra-se
no grupo dos 1 0 melhores num universo de
1 6.000 participantes.
Muitos parabéns e as maiores felicidades
para a Laura Ramos.
Parabéns aos pais da Laura e aos professores de Biologia que trabalharam e trabalham com a Laura.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO RECEBE SELO DE ESCOLA VOLUNTÁRIA

O agrupamento de Escolas do Fundão foi no final do mês de abril premiada
com o “Selo de Escola Voluntária” na
sequência da candidatura apresentada
pelas professoras Maria João Batista,
Ana Brioso e Fátima Corredoura para a
atribuição do Selo Escola Voluntária, pelo Ministério da Educação e Ciência.
Na cerimónia de entrega do galardão, presidida pelo Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato,
que
decorreu em Lisboa, no Teatro Thália,
no dia 28 de abril, estiveram presentes
o Diretor do Agrupamento e as professoras proponentes da candidatura.
Foi uma cerimónia que marcou o
reconhecimento público, do ato de
aprender a fazer voluntariado, nas 47
escolas de norte a sul do país. Foi realçada a forma como escola é um verdadeiro “laboratório de esperança”,
revelando uma explosão de criatividade,
capacidade e envolvimento de alunos,
professores, encarregados de educação

e colaboradores em geral, realçando-se
as parcerias estabelecidas com as instâncias locais. Foi realçada a necessidade de divulgação dos projetos ali
apresentados, que espelham o potencial
humano que existe nas nossas escolas,
que valoriza o “ser” em detrimento do
“ter” e abre novos currículos de partilha
e de conhecimento. O voluntariado reforça a escola como um espaço de cidadania, um espaço de vivência em que
todos se interessam pelo desenvolvimento. Foi enaltecido o papel das escolas galardoadas com o Selo Escola
Voluntária, cuja placa será exibida em
lugar público na escola, esperando que
as ações de voluntariado e solidariedade já desenvolvidas e em desenvolvimento tenham impacto, contribuindo
com a sua força anímica para ultrapassar algumas das dificuldades atuais, que
exigem que o melhor de cada um de
nós seja posto ao serviço de todos os
que precisam.
A nossa candidatura ao Selo Escola
Voluntária referenciou alguns dos contributos específicos no agrupamento, no
domínio do voluntariado, como o Serviço de Voluntariado Semanal no Hospital
do Fundão e as ações de voluntariado
dos projetos Ser Solidário e EMA/APERIENDI (Gabinete de Aprendizagem por
Trabalho Autónomo -GATA), embora as
ações de voluntariado da comunidade
escolar não se esgotem nos projetos referidos.

De facto, a Escola Secundária com
3º ciclo do Fundão (sede do Agrupamento de Escolas do Fundão) desenvolve, desde há vários anos, um conjunto
de projetos integrados na sua cultura de
escola voluntária com ações dirigidas
não só às necessidades do público do
agrupamento mas também às da comunidade em que se insere.
A criação e dinamização do espaço
Ser Solidário tem permitido ajudar alunos e famílias no que concerne a alimentos, roupas, calçado, material
escolar e de higiene. A interação com
cada doente, essencialmente no sentido
de que o tempo passado com cada um
possa aliviar a realidade do internamen-

to hospitalar, tem sido possível graças à
prestação semanal de Serviço de Voluntariado no Hospital do Fundão. O voluntariado prestado no Gabinete de
Aprendizagem por Trabalho Autónomo
do projeto EMA/Aperiendi tem permitido
melhorar os resultados escolares ao estimular a melhoria das aprendizagens
dos alunos.
Foi destacado que todos os projetos
são viáveis e vivem essencialmente do
contributo de toda a comunidade escolar, coadjuvado pelas entidades parceiras, sendo prova de sustentabilidade a
durabilidade de cada um.
As responsáveis pela Candidatura

AGRUPAMENTO PARTICIPOU NO 22º PEDITÓRIO NACIONAL DA AMI

Convicta de que a Escola deve desenvolver competências para o exercício da cidadania e estimular a
participação ativa dos alunos na sociedade, envolvendo-os em ações de Solidariedade e Voluntariado, a direção do Agrupamento de Escolas do Fundão
respondeu afirmativamente ao desafio da AMI colaborando no Peditório Nacional de Rua da AMI, que decorreu nos dias 8, 9, 1 0 e 11 de Maio. Alunos de
diversas turmas (9º A e C e 1 0º LH), movidos pela vontade de ajudar e pela certeza de poderem dar um con-

tributo para a construção de um futuro diferente e
melhor e, assim, fazer a diferença, levaram a cabo o
peditório nos diversos espaços da cidade e nos edifícios da escola sede e João Franco, dando um importante contributo para a concretização dos projetos da
instituição.
Como é do conhecimento geral, este peditório tem
como objetivo angariar fundos para as missões internacionais da AMI bem como para o projeto de acção
social desenvolvido em Portugal e simultaneamente

alertar consciências da sociedade civil para causas
humanitárias e para o trabalho que a AMI desenvolve
em Portugal e no Mundo.
Agradecemos a toda a comunidade escolar e local
pelo seu donativo e aos alunos que voluntariamente
contribuíram para esta causa.
Coordenação do Projeto Ser Solidário
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Os alunos do 8º B, C e D do Agrupamento de Escolas do Fundão, encontram-se a
participar no âmbito da disciplina de FísicoQuímica, no Projeto Nacional Ciência na Escola promovido pela Fundação Ilídio Pinho.
Desenvolvem o projeto «O Jardim da Química». Este projeto visa a rentabilização e valorização da biodiversidade dos recursos
naturais existentes no nosso espaço escolar

"O JARDIM DA QUÍMICA"

e desenvolve-se em parceria com o Instituto
Politécnico de Beja e comunidade escolar.
Os alunos procederam à recolha de
amostras de solo, cujas características foram
analisadas, recorrendo a novas tecnologias.
Algumas das características do solo foram
alteradas, com a adição de produtos químicos, e por comparação foi possível recolher
dados/informações importantes para a valori-

Comentários de alunos:

"Colocámos a estaca de uma hortência em água e germinou, ficou bela!"
Maria João nº1 4 e Rafaela nº1 9, 8º D

zação e potencialização da biodiversidade
no recinto escolar. Este projeto contou com a
colaboração do professor José Adelino (Educação Especial), que facilitou a integração
de alunos com necessidades educativas especiais e a participação dos Encarregados
de Educação na plantação das culturas e na
transmissão de saberes ancestrais relacionados com as plantações.

Contou com a colaboração do professor
José Adelino (Educação Especial), que facilitou a integração de alunos com necessidades educativas especiais.
Com os resultados obtidos retiram-se
conclusões para futuras aplicações, quer a
nível local quer noutros locais com características semelhantes.

Andamos intrigadas com flores comuns do nosso dia-a-dia: Hortências! Estas plantas mudam de cor consoante o pH do
solo! Fizemos várias plantações em diferentes canteiros e apenas um não germinou. Porque será? d Procuraremos as respostas nas próximas semanasd O suspense anda pelo ar, mais propriamente pelo jardim da nossa escola!"
Beatriz Lindeza nº 2, Margarida Melo nº1 2, 8º D

PRÉMIO CIÊNCIA NA ESCOLA – FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

PROJETO PLANTAS EM AÇÃO NO COMBATE À INFEÇÃO?
A medicina popular faz parte da cultura
dos povos e teve o seu início nas tribos
ancestrais que utilizavam os recursos
naturais disponíveis no meio. Esses
conhecimentos passaram de geração em
geração e até ao desenvolvimento da
indústria farmacêutica foram considerados os
melhores remédios para curar as maleitas.
Apesar do sucesso destes produtos é
inegável a utilização de “medicamentos
naturais”. Neste projeto pretende-se
re(descobrir) o poder terapêutico de plantas
da flora do Fundão. Optou-se por selecionar
plantas cuja indicação curativa é referida,

apenas para uso externo, no tratamento de
infeções microbianas e de parasitas (malvas,
barba de milho e água da demolha do
tremoço).
Foram realizados meios de cultura,
favoráveis
ao
desenvolvimento
de
microorganismos (bactérias e fungos) e de
Daphnia magna, que foi utilizada, como
modelo biológico. Sobre os meios de cultura
foram ensaiados extratos de plantas,
avaliando o seu efeito antimicrobiano ou
antiparasitário. Com os extratos das plantas
mais eficazes serão produzidas formulações
e formas terapêuticas de uso externo para

testar no organismo humano.
No apoio ao projeto destaca-se a
parceria estabelecida com o Departamento
de Química da UBI, que nos facultou
bibliografia
adequada
para
o
desenvolvimento deste trabalho.
Este projeto foi candidato ao Prémio
Ciência na Escola, tendo sido um dos
projetos selecionados para a sgunda fase do
concurso.
Está a ser desenvolvido pelos alunos
Diogo Lopes, Joana Lindeza e Mélanie Filipe
da turma PTAS11 .

NOTÍCIAS DO EMPREENDEDORISMO
. Apresentação de 1 2 projetos e seleção
dos que iriam concorrer em cada categoria
(no total 6.
. Apresentação ao júri Regional (Coimbra)
Educar para o empreendedorismo é preparar
os jovens para aprenderem a agir e a pensar. Este projeto, na escola desde 2006, permite contribuir para um trabalho contínuo de
desenvolvimento de competências-chave
nos alunos e para a apropriação social do
espírito empreendedor junto da escola e da
comunidade educativa.
Neste ano letivo foram desenvolvidas várias
linhas de intervenção:

Projeto Science4you/miniem
preendedores
. Cerca de 30 alunos do 1 º e 2º ciclo apresentaram 1 0 projetos para seleção no AEF
. Foram selecionados 3 projetos no AEF e
enviados para o concurso nacional
. Foram selecionados para a fase final os
projetos “Engenhocas: camião mexilhão” e
“carrinho”
. 2 grupos (6 alunos e 2 professores) apresentaram os projetos na final nacional (Lisboa)

Projeto Cidadania empreende
dora
. Sessão pela fundação Bracara Augusta
ProjetoINOVA
para cerca de 20 alunos do AEF e alguns do. Participação de 3 elementos na sessão
centes.
de divulgação do concurso (Guarda)
. Participação de 2 alunas e 2 professores
. Organização de uma sessão de divulgano seminário de encerramento em Braga
ção para os alunos no AEF (cerca de 40 alunos)

INOVA Atitude - Escola do Século XXI Alunos do 1 º ciclo – Peroviseu; Coordenador: João Manuel Lopes Boléu
INOVA Criatividade- Engenhocas: "Camião mexilhão" - Alunos do 2º ciclo (6ºano);
Coordenadora: Clotilde Barata

Parceria com a Pinus Verde - Associação para o Desenvolvimento na organização de;
• Seminário “A Atitude Empreendedora como
chave para o sucesso” (cerca de 80 alunos
dos Cursos Profissionais);
• Workshop 1 : Ideia de Negócio Empreendedora (Criatividade e Inovação) (1 2 alunos
dos cursos profissionais);
• Workshop 2: Modelo de Negócio (1 2 alunos
dos cursos profissionais)

Outras atividades/projetos rea
lizadas no âmbito do empreen
INOVA Social- "Laços de Afeto" no Patridedorismo
mónio Oral - Alunos do 1 º ciclo – Santa Tere. Participação no workshop “Rede de Persinha; Coordenadora: M. José Peixoto
cepção e gestão de Negócios”, do programa
Impulso Jovem (Castelo Branco);
INOVA Negócio- RANC1 - Roupas adap. Participação no Seminário Educação para
tadas às necessidades de cada um! - Uma
o Empreendedorismo de Jovens, NECE- UBI
aluna do PTAS11 e um aluno do 1 0º CSE;
(Covilhã);
Coordenadora: Alda Fidalgo
. Participação no workshop Manual de Empreendedorismo para jovens dos 1 3 aos 1 8”
. Candidatura ao prémio Inova Escola.
(Campo Maior).
Projeto FormaRedes
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SEMINÁRIO DE EMPREENDEDORISMO

No fim de semana de 25, 26 e 27 de
Abril de 201 4 participámos, Maria Miguel
Félix e Mónica Teófilo, no Seminário de Empreendedorismo em Braga, um projeto apoiado pelo Parlamento Europeu e direcionado
para jovens de todo o país.
Na sexta-feira, conhecemos pela primeira vez aquilo que o fim de semana nos reservava, ouvindo o plano do orientador de
projeto, Carlos Santos, no edifício GNRation,
local este ,remodelado por completo e dedicado às artes. O objetivo era muito simples:
a nossa missão enquanto jovens da sociedade é mostrar que também nós nos importamos e que temos ideias para resolver alguns
dos problemas do nosso município ou até
mesmo do país.
Escutamos com atenção os projetos “É

preciso ter lata!”, por parte do orador Denis
Conceição, sendo este uma competição de
esculturas de enlatados entre escolas e uma
vez terminado, tais alimentos são distribuídos por escolas e instituições carenciadas;
e “Algarve 20 20”, que ocorre no Algarve e
os jovens são os principais participantes, criando medidas que resolvam os problemas
da geração jovem e que mais tarde são
apresentadas ao município.
Após o jantar, fomos ao bar “A Toca”, espaço remodelado por organizações jovens
que, com os seus recursos, pretendem divulgar a arte urbana, teatro e música. Descobrimos a Synergia como uma das principais
organizações que apoia e proporciona atividades pedagógicas e desportivas para os jovens bracarenses.

No sábado, o convívio e a cooperação já
se verificava muito maior, facilitando em larga escala o trabalho que era necessário desenvolver. Assim, regressámos ao espaço
GNRation e trabalhámos em algumas medidas que gostaríamos de ver em prática no
nosso país, nomeadamente, nas temáticas
de Cultura, Desporto, Juventude, Empreendedorismo e Educação. O grupo foi dividido
por temas e ambas elegemos a área da Cultura para trabalhar. Tentámos arranjar soluções para cada um dos problemas
identificados e mais tarde fizemos a apresentação das mesmas aos restantes jovens.
O último dia, domingo, foi passado no
edifício Theatro Circo, espaço muito bonito,
onde apresentamos as medidas de todas as
categorias aos eurodeputados e ouvimos as

EB PÊRO VISEU

PROJETO INOVA

No dia 24 de abril de 201 4, os alunos Afonso Faustino e Adriana Mesquita do 3.º ano e o professor
João Boléu, deslocaram-se a Coimbra para apresentarem o Projeto Inova Atitude “Escola do Século XXI”.
Este projeto visa dotar a Escola Básica de Pero Viseu com meios tecnológicos que permitam um ensino mais inovador e motivador, que permita o correto desenvolvimento das competências TIC dos alunos. Outro grande objetivo é incutir nos alunos um espírito inovador e empreendedor.
Para conseguirmos os meios tecnológicos necessários, contamos com o apoio das diversas entidades com as quais nos relacionamos. Mas mais importante que isso, vamos ser nós próprios a realizar diversas atividades, com o intuito de ganhar prémios relacionados com tecnologia ou ganhar dinheiro para
os comprar.
Para isso, realizaremos diversas atividades e participaremos em diversos concursos. Já ganhamos
um computador, recebemos equipamentos da Junta de Freguesia e já compramos uma máquina fotográfica e um disco externo para utilizarmos nos nossos trabalhos.
Na nossa ida a Coimbra, visitamos “Portugal dos Pequeninos”. Aqui deixamos algumas imagens.

suas intervenções.
Portanto, todo o projeto Seminário de
Empreendedorismo foi uma experiência muito enriquecedora para nós, quer enquanto
alunas de décimo segundo, que precisam de
estimular a capacidade crítica da sociedade
em que vivemos, quer como cidadãs de uma
Europa que se pretende com elementos que
exerçam a sua cidadania em pleno e que,
principalmente, se revelem empreendedores
para corrigir as falhas deste sistema.
Concluindo, foi uma honra participar neste projeto, agradecendo a todos os que nos
possibilitaram tal oportunidade, sem esquecer o espírito do 25 de Abril presente, também, em nós jovens.
Maria Miguel Félix e Mónica Teófilo

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

ESCOLA EMPREENDEDORA

O Agrupamento de Escolas do Fundão, através do Projeto Empreendedorismo no AEF candidatou-se ao prémio INOVA Escola 201 3/1 4, no passado mês
de março. Este prémio tem como finalidade distinguir as escolas que demonstrem evidências do desenvolvimento de uma cultura empreendedora e que tenham revelado boas práticas na área do empreendedorismo.
Os promotores do concurso INOVA contactaram-nos, na passada sexta-feira, tendo-nos anunciado que o agrupamento receberá o prémio Inova Escola.
Na sequência desta distinção, estaremos presentes na Final Nacional do
concurso de ideias INOVA - Jovens Criativos, Empreendedores para o Século
XXI, a qual decorrerá no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa, no
dia 6 de junho de 201 4. No evento estarão presentes os Senhores Secretários
de Estado das respetivas tutelas dos promotores. Serão entregues os prémios
às equipas vencedoras do Concurso de Ideias e anunciados os prémios e menções honrosas atribuídas ao INOVA Escola.
A equipa do Empreendedorismo do AEF agradece a colaboração de todos
os membros na comunidade educativa, porque ao contrário de todos os outros
prémios que já recebemos no âmbito do empreendedorismo, este não é um
projeto de um grupo, é um prémio de reconhecimento ao trabalho de todos os
que, de alguma forma, têm contribuído, desde 2006, para fomentar atitudes empreendedoras no nosso Agrupamento.
O Agrupamento de Escolas do Fundão está de parabéns!
Estamos todos de parabéns!
A equipa do Empreendedorismo no AE
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PALESTRA PELO DR. ANTÓNIO LOURENÇO MARQUES PARA AS TURMAS PTAS 11 E PTAS 1 3

Na sessão de dia 6 de maio, as turmas
PTAS11 e PTAS1 3 (Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde) assistiram a uma palestra, pelo Dr. Lourenço Marques, que foi o
fundador dos Cuidados Paliativos em Portugal, através da iniciativa no Hospital no Fundão, em 1 992. O serviço pioneiro,
inicialmente denominado de “Unidade da
Dor”, foi criado com o objetivo de desenvolver programas de assistência a doentes com
doença oncológica ou de outra natureza,
avançadas, ou em estádio terminal, dando
ênfase aos cuidados destinados à promoção
da qualidade de vida, quer através do controlo dos sintomas, quer dando resposta às
necessidades físicas, psicossociais e espirituais do doente e da sua família.
Numa primeira abordagem, foi demonstrado que a esperança média de vida tem
vindo a aumentar. Há 30.000 a.c.,a esperança média de vida era de apenas 20 anos; em
1 900, cerca de 60 anos; e em 2000, de 78 a
79 anos. Este alargamento da esperança
média de vida deve-se ao avanço da medicina e das condições higiénico-sanitárias, que
têm vindo a melhorar.
O conceito de morte também foi evoluindo ao longo dos tempos. Hoje, morre-se, essencialmente, em ambiente hospitalar, ao
contrário do que acontecia antigamente, em

que as pessoas morriam em casa, junto dos
seus entes queridos. A morte era um acontecimento mais ou menos esperado e encarado de forma natural.
De seguida, o Dr. Lourenço Marques especificou o conceito de “Cuidados Paliativos”, definindo-os como cuidados que têm
por objectivo melhorar a qualidade de vida
de pessoas com doenças graves ou crónicas
avançadas, atuando ao nível do alívio do sofrimento. Explicou que as pessoas com cancro, até determinada altura, se apresentam
aparentemente saudáveis e estáveis; porém
a partir de um determinado ponto, o organismo, já debilitado e frágil, entra em decadência e enfraquecimento. Os cuidados
prestados para tratamento já não são eficazes, é então que os cuidados paliativos passam a ser o tratamento preferencial.
A ética profissional também foi referida.
Para haver um bom relacionamento entre o
profissional de saúde e o utente tem de haver uma boa interacção para que assim os
cuidados a prestar sejam mais facilitados.
Existem princípios básicos da ética médica
que têm que ser respeitados:
1 - Autonomia- princípio moderno que se
baseia na ideia de que “quem manda é o doente”. Este decide, estando na posse da informação necessária;
2- Beneficência: fazer sempre o bem;
3- Justiça: predominam o sigilo profissional, o respeito pelo utente e a gestão dos recursos por todos (não priveligiar uns, em
detrimento de outros):
4- Maleficência - Não fazer o mal, não
ter palavras e atuações que possam prejudicar o doente.
Abordando as questões da morte, da
dignidade do doente em vida e na morte, e
as opções de escolha, fez-se referência a
um tema polémico, que é eutanásia. Neste
caso as pessoas que já estão em sofrimento
e apresentem lucidez teriam o direito de es-

colher se querem ou não por termo à sua vida. Destacou que esta situação já lhe foi
proposta, na sua vida profissional, mas que
não foi concretizada, porque seria contra todas as leis vigentes, em Portugal, e feriria a
missão do médico, na sua visão. Definiu ainda o conceito de suicídio assistido, que
acontece quando um médico, intencionalmente, ajuda uma pessoa competente e a
pedido desta, a cometer suicídio, proporcionando-lhe os meios farmacológicos potencialmente letais, para auto-administração.
Falou-nos ainda sobre o conceito de
“boa morte”. Para os doentes que têm passado pelos serviços de medicina Paliativa do
Hosptital do Fundão, a “boa morte” é não
prolongar o processo de morte; ter a dor e
outros sintomas controlados; é não ser um
fardo para a família ou amigos; é poder controlar as decisões; poder reforçar as relações
com as pessoas mais próximas e estar
acompanhado.
Por fim, o médico referiu ainda um caso
verídico de um doente que esteve internado
nos Cuidados Paliativos, e que possuía um
tumor no cérebro. Este doente, já em fase
terminal, tinha como objectivo ver o seu ídolo, o cantor Carlos Santana. Nessa altura,
havia a possibilidade de poder ir a um concerto do cantor ao Rock in Rio. Como se tratava de um doente que requeria cuidados
especiais, desde uma cadeira de rodas especializada, oxigénio e outros cuidados, pôsse em questão a ida dele ao concerto por
haver muitas incertezas devido ao tipo de
doença que possuía. Porém, esse desejo foi
acarinhado. Uma equipa de profissionais do
Hospital foi numa ambulância equipada até a
Lisboa, e assim pode ser concretizado o desejo do doente. O doutor António Lourenço
Marques mostrou diversas fotografias desse
momento. Neste ponto, o médico destacou a
qualidade dos serviços que têm de ser prestados ao doente em fase terminal. Tem de

ser tratado com respeito, e não há barreiras
logo assumidas, quando se pretende encontrar formas de garantir a máxima felicidade,
mesmo quando se está no fim de vida.
Destacam-se ainda algumas frases, que
nos estimularam a reflectir sobre o seu conteúdo:
“A solidão e o sentimento de não ser
querido é a mais terrível pobreza”- Neste excerto foi dado como exemplo a situação de
uma senhora, em fase terminal, internada
naquele hospital, e que há muitos anos não
se dava com a sua filha mais nova, preferindo a filha mais velha. E houve um dia que
essa filha mais nova visitou a sua mãe ao
hospital. Nesse mesmo dia, em que fizeram
as pazes, a senhora tranquilizou e despediuse, em paz.
“O acesso deve ser para todos os doentes necessitados sem condicionalismos de
lugar, de tempo, de idades, de diagnósticos,
de raça ou de natureza económica”- Esta
frase dá a entender que tèm que ser prestados cuidados de saúde sem qualquer descriminação, a todas as pessoas.
Com esta palestra, muito enriquecedora,
salientamos que é importante respeitar a dignidade do ser humano e as suas decisões,
mesmo nos seus últimos dias de vida. Devemos “mimá-los” e garantir que o doente consiga pelo menos concretizar os seus últimos
desejos para que descanse tranquilizado,
em paz e com os seus sonhos dentro dos
possíveis concretizados.
Ficamos ainda com a ideia de que a única certeza que temos na vida é a morte, e
que o tempo antes da morte deve ser vivido
com a maior dignidade possível.
Muito Obrigado, Dr. Lourenço Marques!
Alunos da turma PTAS 11

DIAS DE ESCOLA NA RCB
Chegaram ao fim os programas Dias de
Escola deste ano letivo. Semanalmente, desde outubro até maio, o Dias de Escola tem sido realizado com a participação de alunos,
professores e outros colaboradores da comunidade educativa. Geralmente à 5ªfeira, locutores, e entrevistados encontraram-se nos
estúdios da Rádio Cova da Beira e à 6ªfeira,
durante trinta e quatro semanas foram emitidos os programas do nosso agrupamento,
sempre pelas 21 H00 em 92.5 MHz ou 1 07.0
MHz.
O Dias de Escola apresentou habitualmente um conjunto de notícias sobre as atividades realizadas no AEF, entrevistas, debates
e muita música. Apresentou ainda rubricas semanais nas diferentes áreas: ciência, clubes,
literatura e artes.
Com este projeto, pretendeu-se aproximar
a comunidade da escola, partilhar e dar visibilidade às atividades do agrupamento, bem como desenvolver a capacidade de

comunicação dos alunos envolvidos. Houve
sempre a preocupação de criar alguma rotatividade, proporcionando a alunos de todos os
níveis a possibilidade de serem os locutores.
Sendo assim, como coordenadora do Dias de Escola, agradeço a todos os que colaboraram, em especial à jornalista Ana Gil, à
professora Margarida Ferreira e aos nossos
locutores mais assíduos: Juliana Reis, Matilde
São Pedro, Anaísa Teófilo, Eurico Martins, Patrícia Páscoa, Ana Carolina Salgueiro, Ana
Salvado, Beatriz Freitas, Ana Catarina Figueira, Carolina Cruz, Gonçalo Bento, Ana Ramos, Núria Guedes, José Cerdeira, Joana
Gonçalves, Mariana Garcia, Rita Afonso, Ana
Rita Susana, Patrícia Leandro, Marta Monteiro, Catarina Santos, Jessica Almeida, Mariana
Abrantes, Filipa Catarro, Mariana Oliveira, Beatriz Sampaio, Patrícia Gonçalves e Geovane
Nunes.
Professora Catarina Crocker
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“BIOFÁBRICAS” EM MEDRONHEIROS DA SERRA DA GARDUNHA
O projeto “Biofábricas” em Medronheiros
da Serra da Gardunha está a ser desenvolvido por alunos de várias turmas do 9º ano (C,
D e B), tendo surgido na sequência da temática Ciência e Tecnologia para a Rentabilização dos Recursos Naturais, proposta na 11 ª
Edição do Prémio Ilídio Pinho Ciência na Escola (que conta com a parceria do Ministério
da Educação e Ciência e do Ministério da
Economia).
Numa ação interdisciplinar, envolvendo
direta ou indiretamente as Ciências Naturais/
Biologia e Geologia, as Ciências Físico-Químicas, a Geografia, as Línguas Estrangeiras,
a Educação Visual, o Português, a Matemática e as Tecnologias de Informação e Comunicação, aplicaram-se metodologias usadas
em diversas áreas da ciência e da tecnologia
para a rentabilização de um recurso natural
que, na Serra da Gardunha, dispõe de condições favoráveis para o seu desenvolvimento,
mas que é pouco explorado na região, o Me-

dronheiro (Arbutus unedo). São entidades
parceiras na execução do projeto a Associação Pinus Verde, (conceção de um projeto
de arborização de uma área da Serra da
Gardunha, destinado à exploração sustentada do medronheiro e para fins pedagógicos)
o Instituto Politécnico de Bragança- Escola
Superior Agrária (acompanhamento científico
e cedência de utilização de equipamento e
de diverso material biológico), a Câmara Municipal do Fundão (Divisão de Ordenamento,
Planeamento e Qualidade de Vida- Agenda
XXI escolar) e os alunos da turma CT2 do
11 º ano, do curso Científico Humanístico de
Ciências e Tecnologias (caracterização e
identificação dos isolados).
Este projeto permitiu evidenciar a possibilidade de se rentabilizar o medronheiro da
Serra da Gardunha explorando não só os
seus frutos (ação mais frequente na região)
mas também uma vertente ligada à biotecnologia indo, assim, ao encontro das necessi-

dades locais/ regionais, uma vez que a área
da biotecnologia constitui-se como uma
aposta estratégica municipal para o desenvolvimento local/ regional- salienta-se que se
encontra em fase de implementação, no concelho do Fundão, o Centro de Biotecnologia
de Plantas da Beira Interior. Além disso, diversos empresários locais têm manifestado
interesse no recrutamento de jovens com
formação na área da biotecnologia, pelo que
esta deverá, na opinião dos mesmos, ser
uma vertente a integrar na oferta formativa
do nosso Agrupamento. O projeto delineouse tendo por base a motivação da formação,
do desenvolvimento regional, o interesse
crescente que os endófitos têm vindo a suscitar entre a comunidade científica e a preocupação mundial com a perda de eficácia
dos antibióticos disponíveis no mercado, reforçando a urgência em se encontrarem soluções alternativas.
Os endófitos são microrganismos, geral-

mente fungos e bactérias, que colonizam o
interior dos tecidos vegetais, sem lhes causar qualquer dano, numa relação mutualista,
e sem produzirem estruturas externas, como
acontece com as bactérias noduladoras e as
micorrizas. Os microrganismos endofíticos,
em especial os fungos, possuem outras propriedades importantes tais como a produção
de compostos com interesse farmacêutico e
biotecnológico (enzimas, antibióticos e outros metabolitos secundários).
A fim de estudarmos a possibilidade de
os medronheiros da Serra da Gardunha se
constituírem como “fábricas” de compostos
bioativos produzidos pelos fungos endofíticos que os colonizam procedeu-se, numa
primeira fase, ao estabelecimento da amostragem, à avaliação da diversidade e distribuição de fungos endofíticos em raízes,
caules/ramos, folhas e frutos dos medronheiros, ilustrando algumas destas etapas nas figuras 1 a 5.

Figura 1 – Identificação das plantas que constituíram a amostragem e recolha do materialvegetal.

Figura 2- Desinfeção superficial do material vegetal a usar no isolamento dos fungos endofíticos.

Figura 3- Transferência de fragmentos de raiz, ramos, folhas e frutos para caixas de Petri, contendo meio de cultura BDA.

Figura 4- Meios de crescimento dos endófitos e aspeto macroscópico de cultura pura de
um dos fungos isolados do caule da planta 3.

Figura 5- Observação à lupa binocular
do fungo endofítico da cultura pura da figura
4, com uma ampliação 1 0X.
As atividades realizadas permitiram não só
isolar fungos endofíticos de medronheiros, caracterizá-los, identificá-los e estudar propriedades com interesse para a indústria, mas
também o desenvolvimento de competências
exigidas em diversas áreas, sobretudo da ecologia, biologia e geologia, química, geografia,
línguas (portuguesa e estrangeiras), matemá-

tica e das tecnologias de informação e comunicação. Os alunos participantes encararam o projeto como uma oportunidade de
enriquecimento e de valorização permitindolhes a aplicação de diversas metodologias
utilizadas na investigação científica as quais
fazem uso das tecnologias nos mais variados equipamentos de processamento e análise das amostras, tratamento e
apresentação de dados/resultados. Constataram pessoalmente o quão árduo, mas simultaneamente, desafiante, é o trabalho de
um investigador, obtendo resultados que por
vezes não são os expectáveis. Talvez tenha
sido a curiosidade a principal força motivadora para a participação voluntária e com
entusiasmo, conseguindo cativar colegas de
outras turmas a executar as tarefas que não
podiam “esperar”, mesmo no período de férias da Páscoa.
A divulgação e promoção das atividades

foi realizada em conselho pedagógico, aos
ouvintes da rádio Cova da Beira (no programa de rádio Dias de Escola) e no jornal
Olho Vivo. No dia 6 de junho participaremos
na Mostra de Projetos e Clubes integrada no
Dia do Agrupamento, abrindo as portas da
escola a todos os que quiserem saber mais
este e outros trabalhos que também podem
ser consultados no livro de resumos dos
Projetos e Clubes 201 3/201 4, do Agrupamento de Escolas do Fundão.
No final do projeto será elaborado um
relatório e um pequeno vídeo que serão entregues ao júri do concurso, juntamente com
outros produtos que foram sendo elaborados.

- Instituto Politécnico de Bragança-Escola
superior Agrária;
- Câmara Municipal do Fundão;
- Associação Pinus Verde.

Agradecimentos:

- Fundação Ilídio Pinho, Ministério da Educação e Ciência e Ministério da Economia;
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ATIVIDADES DA SEMANA DA EUROPA – CLUBE EUROPEU

Ação educativa com investigadoras da Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade do Porto
“Construindo Pilares do Projeto Europeu com Educação, Cultura e Cidadania”
Turmas TAS11 e APS1 2

Trabalhos expostos na Câmara Municipal do Fundão
alunos do 1 0º CSE

Seminário na moagem sobre voluntariado e desperdício alimentar moderado pela aluna do TAS11
Melanie Filipe em representação do projeto Trabalho Voluntário no Hospital do Fundão

Hastear da bandeira na Câmara Municipal do Fundão – 9 de Maio

QUEM SOU EU?

Jantar Europeu 201 3 – 201 4 - 9 de Maio

Ao leme de uma frágil embarcação, navego algures num oceano distante e revoltado. Estranhamente não tenho rumo
definindo, nem mesmo o aroma salgado que
me rodeia, outrora conselheiro nas horas decisivas, me guia. No entanto, tenho hoje a
missão de levar este pequeno, grande navio
a bom porto.
De facto, tudo em mim são dúvidas e indecisões. “Deverei seguir para Norte ou para
Sul?”, “Será que caminhando para Este encontro saída?”, “Que obstáculos irei eu encontrar?”d Se, por um lado, não arrisco
facilmente, por outro, tenho em mim a maior
arma do mundo: a curiosidade. Graças a ela
avanço, primeiro cautelosamente, e, seja o
caminho fácil ou difícil, a persistência e a entrega que me caracterizam fazem-me chegar
a um destino.
O clima em alto mar, tal como eu, é inconstante. Tão depressa enfrento tempestades violentas e ondas gigantescas, que me
fazem chegar mais longe, como no instante
seguinte, pequenas e suaves gotinhas de

água me fazem naufragar. Assim, enquanto
observo prazerosamente os golfinhos passearem-se e salpicarem-me com água, recordo
todos os labirintos já percorridos e, sem dúvida alguma, as recordações são a minha
maior fragilidade. Ao relembrar alguns episódios passados, tomo consciência de que são
irrepetíveis e que fui tão feliz. Nestas alturas,
fraquejo, apoderam-se de mim as lágrimas e
a saudade que, incompreensivelmente, me
deixam nervosa e, ao mesmo tempo, mais
calma do que nunca.
Em suma, apesar de nem sempre conseguir ver o lado positivo das coisas, tenho
em mim a perspicácia que me permite, tal
como a ave ferida que tenta agarrar-se à vida, agarrar o máximo de oportunidades que
se entrelaçam no meu caminho, de forma a
tornar esta viagem única. Acima de tudo, sei
que poderei sempre contar com um porto de
abrigo seguro e tranquilo que me apoia, a
minha família.
Aluna do 1 2ºCT2
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COZINHA JI E EB: “MASTERCHEF CAPINHA”
CogusBoxda entrada está pronta a servir!!
Mnham, mnhamde o cheirinho está por toda a escola!

Pequenos mamíferos herbívoros, de orelhas e pernas compridas, foram avistados e espalharam ovos pelo pátio da escola! Ovos?

Por incrível que vos
pareça, por aqui na nossa
escola conseguimos retirar
de borras de café e de pedaços de cartão um delicioso
petisco!
Sim,
deliciosos cogumelos!
Como é possível?
Ora vejam como se faz
magia com início num pequeno pacoteduma CogusBox!
A pequena caixa foinos gentilmente oferecida
quando visitámos a Casa do Cogumelo, na Malhada Velha. Local onde esta magia esconde
os seus maiores segredos!
E assim foi: lemos as instruções, escolhemos um bom local e elaborámos uma escala
de “pessoal regador” encarregues de manter húmida a caixa mágica. Todos fomos responsáveis pelo controle de qualidade.
Segundo as indicaçõesdrestava aguardar! E aguardámos, aguardámosdregistando o
que estava prestes, prestes a acontecer.
Mas, como “quem esperaddesespera” e quanto mais se olha mais se desencadeia um
“tranglomanglo”denfim, sentimo-nos um pouco desmotivados. Ainda mais, porque sabíamos que, aqui ao lado, no JI e EB dos Exames, a magia já dava frutos e crescia a “olhos
vistos”.
Mas, como “saber esperar é também uma virtude”, a magia começou a revelar-se na
nossa CogusBox!!! Timidamente, um a um, foram emergindo pequenos cogumelos! Tão minúsculos que eles eram!
Edde repente, ganharam força, tomaram balanço! Cresceram, cresceram!
Sabíamos que o momento estava para chegar. Na nossa cozinha/refeitório chegaram
frigideiras, azeite, alho, salsa e ovos! As cozinheiras estudavam a melhor receita.
Deu-se início ao mise en place: separaram-se os utensílios e ingredientes necessários
para confecionar o petisco: uma entrada de cogumelos.
Lentamente, o cheirinho de toda a mistura de ingredientes foi invadindo os nossos sentidos e a água começou a crescer nas nossas bocasdhummm!
O almoço foi servido. A entrada, essa estava deliciosa!
Para aspirantes a cozinheiros, gulosos, “bons garfos” ou simplesmente curiosos deixamos aqui uma dica para começar a pensar na sua entrada de cogumelos:
http://www.cultivocogumelos.com/product/cogusbox

JARDIM DE INFÂNCIA E EB DE ENXAMES

VISITA A CASTELO NOVO

No passado dia 28 de abril visitámos a aldeia de Castelo
Novo, no âmbito da Rede das
Visitas Educativas, promovidas pela Câmara Municipal
do Fundão.
Foi uma visita muito animada,
com os nossos amigos da EB
de Enxames e do JI da Capinha. Como recordação da
mesma, nós, os meninos do
JI de Enxames, fizemos o registo da mesma em forma de
pictograma, com imagens
muito bonitas, desenhadas
pelos amigos mais velhos.
Deixamos o convite a todos para fazerem esta visita, pois a aldeia de Castelo Novo é muito
bonita, com muito para oferecer aos seus visitantes.

PROJETO COMPOSTAGEM- RECICLAR OS ALIMENTOS

Também relacionado com a criação da nossa horta, desenvolvemos um outro projeto “Compostagem- Reciclar os alimentos” que nos
proporcionou importantes e úteis aprendizagens, sempre preocupados
com a proteção da natureza/ambiente.
Realizámos diversas atividades, sempre com a colaboração da
Técnica Susana, da Câmara Municipal do Fundão, tendo sido a última,

INVASÃO DE COELHOS NO JI E EB DE CAPINHA!!

Bem, na verdade esta notícia que hoje aqui vos contamos parece que saiu de um livro!
Tudo se passou no passado mês de abril, perto da época da Páscoa quando meninos e
meninas tinham a imaginação a trabalhar em redor da história “Os ovos misteriosos” de Luísa Ducla Soares. Uma história onde os ovos surgem, misteriosamentede fazem feliz uma
galinha que somente queria ser MÃE! E amar incondicionalmente os seus filhotes. É muito
gira esta história. Aconselhamos a sua leitura e por isso não vamos contar mais nadinha,
nadinhad
Mas, que tem a galinha a ver com os coelhos do título da notícia? Nada. Quer dizer, não
sabemos muito bem, porque isto da imaginação tem muito que se lhe diga.
Contudo, enquanto ouvíamos a história logo imaginámos que a galinha poderia saltar do
livro da Luísa Ducla Soares e fazer ninho pelo pátio, quandodinesperadamente ouvimos alguém que gritava do outro lado da janela, na rua:
- Coelhos, coelhos! A escola está a ser invadida por coelhos!!
E, logo todos nos levantámos e num pulo corremos a todo o gás para o pátio. Ao que
parece alguns meninos ainda conseguiram avistar dois ou três bicharocos peludos a saltar o
muro da escola.
Os mais curiosos logo sugeriram que se iniciasse uma caça aos atrevidos dos animais!
Onde já se viu coelhos na escola? Bem,d desde que ficámos a conhecer a história de “Um
Lobo Culto”, (de Pascal Biet) e “Sara e o gigante das histórias” (de Laurence Bourguignon)
que acreditamos qualquer bicharoco ou personagem magnífica pode vir à escola, aprender
a ler e a escrever!
Estava aberta a caça ao coelho invasor! Parece que todos queríamos o mesmo: levar
para casa um novo animal de estimação.
Mas nãodnem bicho nem bicharoco, nem coelho nem lebred
Ainda assim, a euforia foi total! Os malandros dos coelhos deixaram algo espalhado por
vários locais: ovos, ovos!!!! Muitos ovos de chocolate!!! Eram ovos nos buracos das árvores,
no meio das flores, no meio das ervas! Um dos coelhos ainda deve ter tido tempo de andar
de baloiço e outro de escorregadaté aí cheirava a chocolate!
Foi um dia bastante engraçado este. Uma caça com sabor a chocolate!
Ainda assim, entre nós ficou a dúvida: Quem teria deixado os ovos? Teria sido a galinha
que saiu da história ou os atrevidos dos coelhos? Bemdesta história notícia teve muitos finais. Tantos finais quantas cabeças pequeninas existem neste JI e EBd
Uma coisa é certa, estamos dispostos a ser invadidos por coelhos mais vezesd

FESTA DE ENCERRAMENTOS DAS ATIVIDADES
LETIVAS DO JI E EB DE ENXAMES

Em colaboração com a Junta de Freguesia dos Enxames, iremos realizar a nossa festa
de encerramento das atividades letivas, no próximo dia 1 5 de Junho, domingo.
O programa será o seguinte:
1 6:30h Concentração de todos os participantes no recinto da Liga dos Amigos dos Enxames
1 6:45h Marchas Populares e outras surpresas
1 7:45h Entrega dos diplomas e outras lembranças
1 8:00h Lanche partilhado por toda a população de Enxames, a convite da Junta de Freguesia
Durante o decorrer da nossa festa contaremos com a atuação musical do Gonçalo Santos e
teremos a venda da quermesse.
Venham divertir-se connosco!

PROJETO “À DESCOBERTA DAS NOSSAS RAÍZES”
“A NOSSA HORTA”
Decidimos ter uma horta na nossa escola!
Escolhemos o local, arranjámos a terra mais adequada, com a colaboração da Junta de
Freguesia dos Enxames, semeámos, plantámos, regámos, até que recolhemos os primeiros
produtos produzidos: saborosos grelos de nabo e bonitas e, igualmente, saborosas ervilhas,
que todos levámos para casa e partilhámos com os nossos familiares.
Terminadas as nossas sementeiras, os cuidados com a manutenção da horta vão
continuar: rega e limpeza de ervas daninhas, ambas acompanhadas de muito carinho.
Agradecemos a colaboração dos nossos pais, familiares e Junta de Freguesia, na
concretização deste nosso projeto, sem a qual o resultado não teria sido, seguramente, o
mesmo.
A todos o nosso muito obrigado!

uma visita à Resiestrela - Central de Compostagem, no passado dia 1 3
de maio.
Foi uma visita que agradou a todos e que impressionou a maioria
de nós, deixando-nos a pensar nas grandes quantidades de lixo que
todos nós produzimos diariamente e do quanto é importante separar e
reciclar os materiais.
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A EB E O JI DE PERO VISEU

ENCONTRO COM A AUTORA ALICE CARDOSO.
Foi no dia 28 de abril, que a autora se deslocou à Pero Viseu para
conversar e encantar pequenos e
graúdos.
Realizou ainda sessões no Fundão.
A escritora de livros infantis realizou uma bela promoção à leitura e
escrita, deixando sementes que poderão germinar na imaginação dos
nossos pequenotes.
No final, a escritora autografou
os livros dos alunos e revelou que tinha ficado bastante contente com a
iniciativa.

NO JI DE PÊRO VISEU FALOU-SE SOBRE
O QUE É LER?
Ler é aprender.
É escrever.
É para aprender a fazer receitas.
É divertido.
É gostar de ler com o meu pai e a minha mãe.
É gostar de ler com a mãe, com o pai e com os manos.
Eu leio os desenhos.
Eu só sei quando dizem a letra e depois já sei!
Sei ler as imagens.

Desenho da Soraia

No dia 28 de abril, fomos à
escola do 1 º ciclo de Pêro
Viseu ouvir Alice Cardoso.
Ela contou uma história da
LONTRA LUTRA, conversou com os meninos e disse-lhes para lerem.
Alice Cardoso não era uma
lenda, era verdadeira, não
era de plástico, era de osso
e pele e também de carne.

Alice Cardoso é uma escritora que escreve livros e nos explicou como se escrevem:
-temos de pensar nas personagens e nas letras
-e depois de pensar muito bem, muito bem é que fazemos o livro
- primeiro a folha escrita como vai ser o livro
-depois os desenhos
-depois as páginas
-depois a capa e
-depois vai para a loja para nós comprarmos
Mas, não é só comprar, os livros também podem ir para a biblioteca para nós vermos e
lermos. Também podemos ir à biblioteca da junta de freguesia.
Alguns meninos trouxeram livros, ela deu autógrafos nos livros e os meninos deram
beijinhos e abraços à Alice Cardoso.
Os nossos amigos da escola tinham feito muitos desenhos e nós também fizemos uma
grande pintura para a sala ficar mais bonita. Todos juntos, com a ajuda da junta de freguesia, ainda pudemos dar um presente à escritora.
Gostámos muito desta atividade.
Os meninos do jardim de infância de Pêro Viseu

No passado dia 28 de abril, esteve na Escola Básica de Pêro Viseu a autora de
livros para crianças Alice Cardoso.
A autora, apresentou um dos seus livros “A ALANA e a LONTRA LUTRA” para o
público presente, alunos do Jardim de Infância, alunos do 1 º Ciclo, Presidente da
Junta de Freguesia, pais, auxiliares e professores. Todos estavam atentos e cheios
de curiosidade o que iria acontecer a Alana e à lontra Lutra.
No final fizemos perguntas e a autora deu autógrafos.
Foi uma manhã alegre e diferente para todos.
Aluno: Gonçalo Martins, 4º Ano EB1 Pêro Viseu

Meninos do jardim de infância de Pêro Viseu

PROJETO COMPOSTAGEM

ESCOLA SEGURA
No passado dia 6 de Maio estiveram na nossa escolas dois agentes da GNR – Escola
Segura do Fundão, para dar a conhecer e alertar os meninos para os perigos da Internet.
Ensinaram-nos algumas regras muito importantes, como por exemplo não revelarmos os
nossos dados pessoais (nome completo, morada, escola, etc.) a ninguém, pois existem vírus
que podem “apanhar” os nossos dados e utilizá-los da pior maneira.
Ficamos ainda a saber que não temos idade para ter Facebook, porque ainda somos pequenos (só a partir dos 1 3 anos), apenas podemos ter com autorização dos pais, e só devemos aceitar, como amigos pessoas que nós conhecemos.
A internet é
muito útil mas
também pode ser
muito perigosa,
devemos sempre
que
possível
aceder quando
temos um adulto
por perto, para
nos poder ajudar
em caso de dúvidas.

A EB de Pero Viseu aderiu ao projeto promovido pela Câmara Municipal do Fundão
sobre compostagem.
Este projeto envolveu diversas atividades, com diversas sessões ao longo do ano.
No total foram 5 sessões, das quais 4 foram teórico-práticas e a última, uma visita de
estudo à central de compostagem.
Com este projeto aprendemos a importância da reciclagem e da compostagem. Para termos um futuro melhor, com um melhor ambiente, temos que realizar estas ações
na escola e também em casa. Além de reutilizarmos os diversos materiais, devemos reduzir a quantidade de lixo doméstico, fazendo a compostagem.
Este trabalho foi bastante divertido e deu-nos uma ideia para outro projeto: “A nossa horta”.
Assim decidimos utilizar o composto que produzimos, para fertilizar a nossa horta.
Quando estes se desenvolverem, vamo-nos deliciar com um belo almoço!

Os alunos da
turma PER1 - Pêro
Viseu, 2º e 4º Ano.
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O JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU NO HOSPITAL FAZ DE CONTA
Fomos de autocarro ao Hospital Faz de Conta, na Covilhã, levámos o nosso boneco preferido para ele ser tratado porque estava doente e nesta atividade, organizada
pelos alunos de medicina da UBI, participámos na consulta com o médico e ouvimos qual o melhor tratamento para
o nosso amigo doente. Além dos espaços de consulta andámos ainda pelos vários espaços de tratamento, de operações, de RX e de farmácia. Fomos ao teatro e no
refeitório houve tempo para o lanche.
Os nossos amigos doentes ficaram bons num instante
e nós não tivemos medo de ir à consulta. E querem saber
porquê?
Porque:
gostei de vestir a bata, desinfetar as mãos e pôr a

máscara e a touca para ir à sala de operações;
gostei muito do teatro e de andar de autocarro;
gostei de pôr o bebé na maca, da operação e de cosê-la porque tinha uma ferida;
gostei de pôr um penso ao meu cão. Gostei de pôr
uma máscara, roupa e touca para tratar do boneco e de
andar de autocarro;
gostei de vestir o fato e pôr a máscara no Hospital
Faz de Conta. Gostei de ver o espetáculo e de tratar do
meu boneco. Gostei de comer lá e de ficar na foto da moldura grande.
Depois foi a hora de regresso. Obrigado a todos os
que nos proporcionaram esta atividade e transporte para
ela.

JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU – CIÊNCIA NA ESCOLA
AR VERDE, PLANTAR É VIVER.
Os alunos do Jardim de Infância de Pêro
Viseu, com este projeto, pretenderam olhar
pela preservação e conservação de recursos
naturais e manutenção da produção de bens
agrícolas, da sua aldeia, como forma de subsistência saudável.
Ao aplicar metodologias de trabalho prático, recorremos à realização de experiências simples, acompanhadas de saídas e
visitas guiadas a espaços distintos, como a
quinta e a serra. O trabalho de campo e laboratorial tinha por base a propagação de

plantas, das hortas e da floresta, com as
quais pretendíamos contribuir para a apropriação de conhecimentos científicos que permitiriam a (re)descoberta de sementes,
condições de germinação e de crescimento
das espécies vegetais, em suportes distintos. Concretizámos atividades experimentais
que foram enriquecidas com a construção de
diversos recursos educativos e registos diversificados como fotografia, desenho, pintura, recorte e colagem, seriação e
catalogação de sementes, jogos, histórias,

poesias e canções, com a aplicação das tecnologias de informação e comunicação.
De destacar o envolvimento das crianças, das suas famílias e a articulação com as
entidades parceiras. Na divulgação do projeto utilizámos o placard do jardim de infância,
o jornal “Olho Vivo” e as atividades do agrupamento.
Alunos do Jardim de Infância de Pêro Viseu
(201 3/201 4 – autores)
Maria Teresa G. O. Félix (coordenadora)

MASTER CHEF JÚNIOR

ano para participarem no MasterChef Júnior - Portugal.
Estavam a pensar que era verdade? Não, hoje é
dia 1 de abril.
Na realidade apenas alguns factos é que são
verdade. Foi nesse dia que fomos ao centro de dia
mas estivemos a confecionar as deliciosas bolachinhas para oferecermos aos nossos pais.
Primeiro construímos umas caixas de pasteleiro
muito coloridas e enfeitamos a rigor. No dia do pai fizemos bolachas simples, de chocolate e de canela e
colocámos dentro da caixa. Os papás adoraram! E os
vossos pais também tiveram algumas surpresas dociO famoso programa culinário foi recrutar jovens à nhas?
Pero Viseu.
Em baixo deixamos algumas fotografias de ativiFoi no dia 1 9 de março de 201 4, no centro de dade e podem consultar a nossa receita no nosso
dia, que os alunos do 1 º e 3º anos, realizaram testes Blog para fazerem uma surpresa aos vossos pais.
para conseguirem um lugar no concurso.
Não se esqueçam das mães, também merecem.
A prova era simples, confecionar umas deliciosas
bolachinhas para impressionar o júri.
Texto coletivo realizado pelo 3.º ano da EB de
Manuel Luís Goucha e os outros chefes ficaram Pero Viseu – Prof. João Boléu
deliciados com as bolachas dos nossos pequenotes
Notícia: MasterChef Júnior na Pero Viseu.
e escolheram a Inês do 3º ano e o Salvador do 1 º
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
OFERTA FORMATIVA 201 4-201 5
Uma Escola comprometida com a igualdade de oportunidades e a
valorização das potencialidades dos alunos: Projeto Educativo + escola
+ pessoa;
Dez edifícios; três bibliotecas escolares; mais de 1 500 alunos, do
pré-escolar ao 1 2º ano;
Uma escola virada para a comunidade: Jornal Olho Vivo; programa
Dias da Rádio; página web; blog da biblioteca;
Protocolos e parcerias com inúmeras empresas e instituições
públicas e privadas;
Forte investimento no desenvolvimento de competências
empreendedoras: participação em projetos, concursos e atividades
extra curriculares com a obtenção de diversos prémios nacionais e
internacionais;
Aposta no desenvolvimento de uma consciência sustentável,
ecológica e social: selo Escola Voluntária e Eco-escola;
Um agrupamento centrado nas aprendizagens com uma oferta
educativa e formativa diversificada: ensino regular; cursos de dupla
certificação; cursos vocacionais; educação e formação de adultos;
Corpo docente qualificado, estável e dinâmico;
Taxas de sucesso acima da média nacional no 3º ciclo e ensino
secundário;
Taxa de abandono num nível residual de 0.3%;
Ensino de excelência: primeiro lugar no ranking distrital dos
exames nacionais do ensino secundário em 201 2/201 3;
Elevadas taxas de empregabilidade dos jovens finalistas dos
cursos profissionais.

Para mais informações, visite-nos em:
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XXXV Encontro Nacional de Teatro na Escola
12ºLHCAV pelo trabalho de criação de imagem gráfica para o cartaz do XXVETE e em particular da aluna Patrícia Santos por
ter criado a imagem do XXXVETE; do pessoal auxiliar pela disponibilidade e eficácia; dos funcionários da secretaria; dos colegas
de grupo 600 (reforço o papel do José Luís Oliveira na criação de gravuras oferta às escolas e formadores, da Mariana Azevedo
nos apoios financeiros e alimentícios, pela decoração da escola, pela organização do secretariado e nas refeições; do Nuno Garcia
pela qualidade do trabalho gráfico (cartaz, faixas, cadernos, certificados, agradecimentos), da Lúcia Lã (visita guiada) e da Felisbela Fernandes e do José Luís Oliveira (animação de rua por alguns alunos do APS11), dos Encarregados de Educação e do clube de
Gravura e Serigrafia, da colega Cristina Guedes e da Coordenadora de projetos Maria João Batista na ajuda à candidatura à Gulbenkian. Às ex-alunas Ana Ramos, Carolina Fidalgo e Diana Nunes pelos generosidade em nos oferecer os seus belos textos dramáticos da peça I love Fun. Este encontro também não seria possível sem o apoio: das autarquias (Município do Fundão apoiou os
alojamentos e os transportes, a equipa da A Moagem (espaços, logística, produção acompanhamento vídeo e fotográfico)) e das
juntas de freguesia (no nosso caso Fundão – Impressão das T-shirts e logística nas Donas - e Vale de Prazeres); pelo profissionalismo e trabalho da ESTE, Estação Teatral (formação, espetáculos profissionais, reflexões com professores sobre as peças e exercício
final sobre encenação); do espaço Tertílias (convívio); do Museu Arqueológico Municipal José Monteiro pela disponibilidade e profissionalismo nas visitas guiadas adaptadas ao modelo do encontro; da ACICF que financiou 50% dos cadernos; da Santa Casa da
Misericórdia (apoio em parte da alimentação); da Direção Geral da Educação e de todas as outras empresas locais que nos apoiaram com dinheiro ou bens diversos (Beiralact, Hipermercados, diversas farmácias, ourivesarias, banco). Agradecemos ainda à comunicação social principalmente à Rádio Cova da Beira, Catarina Crocker no programa Dias de Escola, a toda a imprensa regional
sem exceção e à RTP1. Todos fizeram uma cobertura atenta, interessada e motivado do Encontro. É impossível enumerarmos toda a gente envolvida num projeto desta dimensão, mas o êxito desta iniciativa é o resultado do trabalho cooperativo realizado
com profissionalismo e entrega entre duas comunidades escolares - Agrupamento de Escolas do Fundão e Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor. Desta forma enaltecemos o teatro. Bem hajam.

Depois de muito tempo de espera, mais uma vez lançaram-me do céu, sem
paraquedas nem nada lá em baixo para me amparar. Caí na escuridão, perdida e confusa, sem saber o que fazer. Mas quando reparei, eu não estava sozinha, éramos muitos e todos diferentes, mas com uma coisa em comum: a
chama teatral que arde dentro de nós e quer ser solta. Assim se iniciou a minha segunda aventura nos ETE. Numa sociedade ignorante e destruidora das
artes, a necessidade de encontrar alguém que tenha a paixão pelo teatro como eu tenho é cada vez mais difícil e este evento possibilitou um encontro
entre os vários amantes de teatro. Assim, realizou-se uma troca de conhecimentos e a aprendizagem de “sobrevivência” com a ajuda dos outros. Para
além do enriquecimento sobre a interação entre os jovens, obtive ainda o prazer de aprender a arte de dramaturgia com o encenador Nuno Pino Custódio.
Foi-me ensinada a importância de atuar para o prazer do público, pensar no
público e a grande lição de não se apegar às coisas. Estas pequenas coisas que
parecem tão óbvias nunca eram totalmente exploradas por mim no passado,
mas os meus olhos foram abertos e o meu cérebro absorveu tanta informação
que gostaria de pôr no papel que nem me chegam palavras para isso. Poderia
falar horas das grandes lições de vida e de atuação aprendidas neste ateliê
O Coordenador do Grupo de Teatro Histérico do Fundão com Nuno Pino Custódio. Os laços de amizades criados foram naturais e briAntónio Pereira lhantemente teatrais, e permitiram, para além da melhor integração com os
Ficam as opiniões de alguns dos alunos e professores participantes:
outros, um grande conhecimento cultural sobre outras zonas de Portugal, e a
Agradecemos a disponibilidade, empeobservação de métodos de atuação dos outros grupos.
De ano para ano os grupos se tornam mais criativos, apesar dos cada vez menho e simpatia dos elementos da direMariya Zazulya, Vila Nova de Gaia
nores recursos;
ção dos Agrupamentos de Escola de
É a primeira vez que
Os clubes de teatro continuam a ter uma enorme adesão de alunos, apesar dos
Penamacor e Fundão, e também da coComo sempre os ETE’s são das melhores experiências
estou no HISTÉRICO
variados estímulos que eles têm hoje em dia à disposição;
missão organizadora do XXXV Enconque pode haver na vida de alguém! Podemos conhecer
e para dizer a verdaO teatro tem um papel transformador e abridor de caminhos, ou não fossem
tro de Teatro na Escola, que tornaram
gente nova, fazer novos amigos, viver novas “aventude adorei. O ETE foi
tantos os antigos participantes que aparecem à mínima oportunidade para saueste evento possível. De forma muito
ras” e conhecer novas localidades. Foi uma experiência
espetacular por que
dar e matar saudades;
especial, queremos salientar todo o
extremamente diferente relativamente ao ano passavimos muitas peças
As pausas para o convívio, a vivência de emoções e a partilha de experiências
trabalho dos professores Lurdes e Ando, visto que foi na nossa terra e em Penamacor. Foi
interessantes para a
são instrumentos valiosos na formação de crianças e jovens, numa tentativa de
tónio, felicitar e agradecer pelo excebastante bem organizado e o convívio, como não ponossa formação teacontrariar o cinzentismo do sistema e o entorpecimento viciado da sociedade;
lente XXXV E.T.E. que nos
dia deixar de ser, foi excelente pois o pessoal que contral e interagimos
As autarquias e os agrupamentos de escolas que acolhem estes encontros enriproporcionaram. Bem hajam.
viveu connosco partilha o mesmo gosto que nós: O
com outros grupos
quecem com eles na medida em que contribuem para o enriquecimento de mais
Lucília Lourenço, O grupo de teatro Persona, com a mesma experi- TEATRO. O que torna tudo bastante mais agradável e
de uma centena de jovens, deixando neles marca para o resto das suas vidas.
Moimenta da Beira ência que nós.
uma ótima oportunidade de ver tantas peças de teatro
Assim, não posso deixar de agradecer a todos os que estiveram implicados diFátima Boavista, como vimos em tão poucos dias (cinco).
reta ou indiretamente na organização e execução deste ETE. Bem-hajam pela
Núria Guedes, Fundão
Fundão
Este ano, e sendo o meu último ano no
coragem e pela competência! Até sempre!
grupo
histérico,
os
encontros
de
teatro
Joana Félix, Contra-regra, Vila Nova de Gaia
Este Encontro de Teatro nas Escolas do Fundão e Penamacor decorreu muitístiveram um sabor especial, um sabor
simo bem, com uma excelente receção e organização. Sendo o verdadeiro obde saudade por não poder voltar a reEsta foi uma experiência enriquecedojetivo dos ETEs, partilhar experiências teatrais, somos unânimes, que foi sem
petir
as
maravilhosas
experiências,
sera não só a nível social, mas também
(…) A participação nos ateliês foi
qualquer dúvida, uma experiência interessante e enriquecedora, contribuindo
ja pelas amizades, seja pelo grande
pela formação teatral adquirida. O primuito enriquecedora, talvez um dos
para uma boa aprendizagem dos alunos e professores. No que concerne aos
conhecimento partilhado, os ETEs deimeiro dia foi extenso e muito cansatipontos de excelência deste encontro.
ateliês, saímos com certeza, mais ricos a nível do aprofundamento de vários
xam
sempre
uma
marca.
Este
ano
foi
vo, mas com uma produtividade de
Falta ainda referir a excelência das
conteúdos teatrais. Um muitíssimo obrigado pelos dois espetáculos que nos
ainda mais especial por ser no Fundão
grande conhecimento adquirido. Toduas representações do grupo profisfoi proporcionado visionar da ESTE, Estação Teatral do Fundão. Duas encenae podermos mostrar o que de melhor
dos os dias após as formações e espesional no primeiro e no penúltimo
ções inteligentes e bastante pertinentes e com excelentes interpretações. Para
tem a nossa região, mas também por
táculos havia espaço para o convívio, e
dia – Parabéns! (…) Este encontro
concluir, estamos muito gratos pela excelente recetividade e apoio de ambas
ser a última vez que cantei o hino dos
nestes momentos foi possível a partipermitiu-nos vivenciar realidades dias Escolas e Câmaras, enaltecendo os respetivos organizadores: prof. António
encontros,
ou
fiz
grandes
amizades,
lha de conhecimento social e humano.
ferentes, mas muito ricas e a vossa
Pereira e profª Lurdes Pinho, pelo empenho e profissionalismo. Não poderíaou recebi toda a boa disposição de toA despedida foi emotiva, pois foram
organização foi incansável. Parabéns
mos deixar de agradecer também às excelentes funcionárias que nos acaridos os participantes, por isso e por
criados laços de amizade e compaaos dois! Viva o Teatro! Viva os
nharam e mostraram total disponibilidade em todos os recursos necessários e
muito
mais
estes
três
anos
no
grupo
nheirismo, ficando a esperança de um
ETE`s.
solicitados, na estadia e nas cantinas escolares. Bem hajam!
novo reencontro artístico/social.
Maria João Brasão, (EN)Cena, Serpa vão sempre deixar saudades.
Miguel Vieira e Paula Rodrigues, Línguas Palco / AltaCena, Funchal
Catarina Santos, Fundão
Diogo Gomes, Funchal

Lara Montoya Andrés
Lara Montoya Andrés é a artista
plástica espanhola de 23 anos que
recorre a “imagens geográficas da
zona da Covilhã, imagens botânicas
de plantas locais e imagens
históricas da indústria”. A produção
dos trabalhos de serigrafia/pintura
recorre a corantes naturais,
provenientes essencialmente de
plantas que recolhe, que também
fazem parte da exposição. Além
destas, são utilizados pigmentos
pretos e castanhos, obtidos a partir
da argila local e o carvão resultante
do incêndio da Serra da Estrela do
ano passado.
Lara tem formação em Belas Artes e
trabalha essencialmente com pintura,
serigrafia e vídeo de animação. “Ao

longo do seu percurso,
Lara tem vindo a
desenvolver uma
singular relação entre
a arte e a natureza, a
qual culmina neste
projeto artístico
‘Cores, Plantas e
Povos’ na Covilhã” no
Museu dos Lanifícios.
O processo criativo
decorreu também nas instalações da oficina de serigrafia do
agrupamento de escolas do Fundão que acolheu a artista e
estabeleceu um contato de partilha técnica e amizade. Como
memória da sua presença fica a amável oferta de mais uma
serigrafia para o espólio do agrupamento.

NESPOON EM CRIAÇÃO NO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
DO FUNDÃO
O agrupamento de escolas do fundão
abriu, uma outra vez, as suas portas para
apoiar artistas em atividade criativa.
Nespoon, artista plástica, polaca,
convidada pelo município do Fundão para
intervir no Festival Cale, em agosto,
trabalha a cerâmica e com ela intervém no
espaço público em grande e pequenas
dimensões. O agrupamento disponibilizou
a oficina e o equipamento, para a artista
concretizar os seus objetos artísticos. Com
a sua simpatia, cativou os frequentadores
daquele espaço, alunos, professores e
funcionários que por ali paravam, para a
ver trabalhar o barro num processo
criativo ligado ao artesanato da região (as
rendas lérias da Atalaia).

Todos os conteúdos são da responsabilidade dos docentes, e
respectivos alunos/formandos, do grupo 600 - Artes Visuais.
Delegado do Grupo: Mariana Azevedo
Agrupamento de Escolas
do Fundão

Docente responsável pela edição: José Luís Oliveira
Docente responsável pela paginação: Nuno Garcia
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O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO JÁ TEM LOGOTIPO
O Agrupamento de Escolas do Fundão já tem um logotipo que
o identifica enquanto entidade única, dando um fim à
utilização das imagens em conjunto do Agrupamento de
Escolas de João Franco e da Escola Secundária com 3º ciclo do
Fundão.
O processo de seleção das propostas foi demorado devido às
várias dezenas de candidaturas recebidas. De facto, os
docentes encarregues desta tarefa viram-se a braços com
propostas de alunos desde o 1º ciclo até ao ensino secundário,
obrigando a várias fases de seleção.
O logotipo vencedor é da autoria da aluna Maria Bento, do 11º
CAV, que apresenta um desenho claro, simples e expressivo
que se adequa aos objetivos definidos no regulamento do
conscurso. As suas características gráficas e a utilização de
cores primárias facilitam a sua utilização nos vários suportes
a que se destina, seja para impressão ou para projeção
multimédia.
Com base no logotipo, o Agrupamento de Escolas do Fundão
irá desenvolver um caderno de normas gráficas a adotar por
todos os órgãos e corpos que constituem esta entidade
plurifacetada e plurifuncional.

XXXV ETE CINCO DIAS PARA ENCONTROS TEATRAIS E
PESSOAIS NO FUNDÃO E PENAMACOR

Foram cinco dias intensos mas carregados de arte dramática e não só, entre
terras da raia e das cerejas. Todos ajudaram e assim deixámos marca nos alunos e professores que vão com certeza querer voltar. O I love fun do Histérico
volta à cena dia 4 às 14:30 no Lar de Nossa Senhora de Fátima e às 21:30h no
Agrupamento de Escolas do Teixoso na Mostra regional EnsinARTE. Dia 6 festeja o dia do Agrupamento pelas 15:15h no anfiteatro da escola. As solicitações por parte da autarquia para continuarmos a apresentar o espetáculo pelo
concelho do Fundão são tentadoras mas vêm aí os testes e os exames… Samuel Querido e Catarina Santos, venham sempre cá, afinal vocês… são de cá!
As expetativas relativas ao XXXV ETE eram muito altas mas somos de opinião
de que conseguimos corresponder às mesmas. Todos os objetivos deste encontro foram cumpridos na sua totalidade. Conseguiu-se aproveitar da melhor
maneira os recursos dos dois concelhos, complementando-se e gerindo recur-

O Agrupamento de Escolas do Fundão expõe a partir do dia 26 de
maio as 52 fotografias do concurso DUPLICADO - a outra realidade
de 27 concorrentes, alunos, professores e antigos alunos que, mais
uma vez, se apresentam, como criadores, a divulgar as suas
descobertas e leituras dos seus mundos que abrem à nossa
curiosidade. Nas paredes da escadaria central do edifício sede do
agrupamento de escolas do fundão, podem-se apreciar as cores e as
formas, o espaço e a poesia que os disparos fixaram.
A organização agradece mais uma vez a disponibilidade de todos os
que quiseram contribuir com os seus trabalhos para enriquecer esta
atividade anual a que o júri atribuiu cinco prémios. Aos criadores
premiados, José Luís Oliveira com Descanso, Beatriz Campello com
Oásis infindável, Catarina Crocker com Praia, Mónica Crocker com
Agulha de papel, Sandra Martins com O clarão, os nossos parabéns
desde já. A organização agradece ainda a todos os elementos do júri,
Alexandre Leonardo, Cristiano Gaspar, Mariana Azevedo, Nuno
Garcia, que se dispuseram a colaborar neste evento.

sos em prol, da exigência na formação; no exercício sobre encenação;
nos espetáculos apresentados (de
grupos de escolas e profissionais),
nos debates, nas reflexões, no alojamento, na alimentação, nas visitas
culturais e no convívio. Tudo isto foi
possível devido a, uma planificação
cuidada onde se equacionaram possíveis contingências e a uma supervisão atenta de todas as atividades.
Outro fator decisivo foi o trabalho de
entrega de uma equipa alargada dos

dois agrupamentos: dos coordenadores dos grupos de teatro Histérico e
Quebra_Gelo; das Direções (no nosso
caso pela disponibilidade do diretor
Armando Anacleto e da ajuda dedicada, rigorosa e imprescindível da colega Ana Raposo); dos alunos (do grupo
Histérico pela apresentação do espetáculo I love fun que obteve um sucesso generalizado na plateia; mas
também pelo acompanhamento a todos os grupos participantes ao longo
de todo o Encontro; pelo modo profissional, hospitaleiro e cívico como

participaram em todas as atividades
desde a formação, à assistência a espetáculos e aos debates); dos alunos
do 12ºAPS11 pela animação de rua,
dos alunos da turma 11º APS12 pela
visita guiada e dramatizações ao longo do percurso (Câmara Municipal e
Museu Arqueológico José Monteiro);
dos alunos de artes do 10ºAV pela
disponibilidade na realização das gravuras do cartaz I love fun, na decoração da escola, no apoio nos lanches e
no secretariado de boas vindas aos
grupos; dos alunos de artes do continua

DUPLICADO - a outra realidade
Concurso de fotografia digital

