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A escola sede do Agrupamento comemora 50 anos
Sexta-feira, dia 21 de novembro, teve lugar na biblioteca da escola secundária uma conferência de
imprensa onde se divulgou o programa das comemorações dos 50 anos da escola sede. Esta data
marca o início de um conjunto de atividades programadas para assinalar o quinquagésimo aniversário, com encerramento no dia 22 de novembro
de 2015.
A sede do agrupamento de escolas do Fundão
nasceu por decreto-lei de 8 de setembro de 1965.
A 22 de novembro do mesmo ano, abriu as portas
para receber os primeiros alunos. No mesmo dia
o Jornal do Fundão deu a seguinte notícia“ Abriu a Escola Técnica – apesar das
dificuldades, a frequência excedeu a expectativa: 138 alunos”.
Hoje, o agrupamento nascido em 2011/2012 tem mais de 1500 alunos, 11 vezes mais, mas o espirito, a vontade e a tenacidade não diminuíram. Só foi possível chegar aos dias de hoje, com o sucesso que todos lhe reconhecem, porque o
trabalho desenvolvido neste agrupamento, foi sempre um trabalho coletivo que
resulta do empenho mostrado por todos os que aqui trabalham, com reflexo nos
resultados dos nossos alunos. A todos a escola tem que agradecer, e por isso,
nas comemorações dos 50 anos gostaríamos de envolver toda a gente. O programa que agora se divulga é também uma prova da capacidade de mobilização da
nossa comunidade escolar, com o envolvimento dos professores, pessoal não
docente, alunos, antigos e atuais, bem como pais e encarregados de educação.
É habitual perguntarem o que gostaríamos de receber no aniversário. De imediato responderia, o sucesso dos alunos, o dinamismo a que já nos habituámos
e a harmonia entre todos os agentes. Contudo, não seria honesto se não ansiasse
ainda mais e melhor.
Neste último ano o agrupamento concluiu alguns sonhos que há muito almejava: a cobertura na entrada da sede do Agrupamento, a eliminação dos degraus
nas entradas dos edifícios, a construção de uma passadeira, o aquecimento da
cantina, o arranjo do soalho e a cobertura do pavilhão oficinal, entre outras melhorias. No entanto, gostaria de partilhar convosco alguns desejos materiais que
não deixam de ser também importantes para podermos ter melhores condições
de trabalho e melhorar o aspeto exterior do complexo escolar, nomeadamente,
as coberturas de ligação entre os edifícios, a requalificação do jardim da entrada,
a rampa de acesso aos campos de jogos e a abertura dos campos à comunidade
durante o fim-de-semana.
As atividades e iniciativas pensadas para assinalar os 50 anos da escola sede
irão certamente contribuir para concretizar alguns dos objetivos do nosso projeto educativo, nomeadamente, “o desenvolvimento sólido e integrado da formação humana, cultural, social, científica, técnica e vocacional dos seus alunos,
adequada aos seus diferentes ciclos de ensino e perfis, a valorização profissional
do seu quadro docente e não docente, bem como o compromisso ativo com o
desenvolvimento da comunidade em que se insere”.

EXTRATO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE 19 DE NOVEMBRO
No passado dia 19 de novembro, reuniu-se o Conselho Municipal de Educação do Concelho do Fundão no salão
nobre do edifício da Câmara. O ponto
único da ordem de trabalhos dizia respeito à apresentação da Carta Educativa deste município. Tendo em consideração a importância do documento
quanto ao futuro da Educação no Concelho, apresenta-se um breve extrato
que dará conta aos leitores do “Olho
Vivo” dos conteúdos da discussão que,
na altura ocorreu.
Apresentação do documento

•Lamentou-se o facto de o presente
documento apresentar um território
com apenas 9 (antigas) freguesias
com Escolas do 1º Ciclo e Jardins de
Infância e deixar 11 sem qualquer estabelecimento;
•Reforçou-se o facto de o documento não contemplar uma correta proposta quanto ao Ensino Profissional
e reiterou-se a disponibilidade para
trabalhar em parceria nesse sentido.

•O Prof. António Rochette, responsável técnico, da Universidade de
Coimbra, pela elaboração da CarIntervenção do Presidente da Câmara,
ta Educativa referiu que esta é uma
Dr. Paulo Fernandes
"carta complexa" e que, por isso mesmo, será um "projeto em construção •Parece-lhe que os critérios definidos
no documento manter-se-ão por lare uma peça fundamenta do PEL, Progos anos;
jeto Educativo Local”. Este documento é um ponto de partida e espera-se •Reforçou a ideia de que a Carta Eduque um documento base esteja discativa é uma parte de um documento
ponível em fevereiro de 2015.
que é o todo (PEL);
•Demonstrou ser evidente que o mu•Vê as diversas intervenções como
nicípio está a perder população tochamadas de alerta que terá em condos os anos, sendo esse um fator
ta no documento;
preocupante aquando do momento
•Considera que a autarquia está a
de elaboração da Carta Educativa.
contrariar (relativamente à manuten•Sendo o território do município um
ção das Escolas de 1º ciclo e Jardins
território de baixa densidade, haverá
de Infância) a aplicação estrita da Lei
dificuldades de deslocação, pelo que,
que, se fosse aplicada no seu todo,
acredita, o ensino pré-escolar deve
apenas permitira a abertura de 6 esficar perto do local de residência da
tabelecimentos.
família. O transporte de crianças do
pré-escolar exige condições específicas. Relativamente ao 1º Ciclo do
Ensino Básico, pensa que se deverão
dar condições às crianças para que
tenham melhores acessos e evitar
transportes longos e demorados entre a residência dos alunos e as escolas de acolhimento.
•Parece-lhe importante frisar que, na
elaboração da Carta Educativa, seja
dada igualdade de oportunidades a
todos os alunos do Concelho.

O programa das comemorações dos 50 anos da escola sede irá também promover os princípios do nosso projeto educativo, “princípios estes de, identidade,
ética, transparência, responsabilidade e solidariedade, como pilares fundamen- Os representantes dos vários níveis e
tais para o desenvolvimento de autonomias individuais e uma participação co- ciclos de ensino presentes teceram as
munitária”, reforçando a identidade desta instituição, agora com uma dimensão seguintes considerações:
maior, abrangendo outros ciclos e níveis de ensino, desde que nos tornamos um
•O presente documento tem de ser
Agrupamento.
construído reunindo consensos em
Este ano letivo será um ano para recordar e celebrar a importância desta institodos os sectores;
tuição na prestação de um serviço público de qualidade na educação e formação
•A proposta presente não é aceitável
de milhares de jovens que por aqui passaram ao longo destes 50 anos. É aliás
quando aquilo que nos mobiliza é o
neste contexto que o senhor presidente da Câmara Municipal do Fundão anundesenvolvimento, apesar de estarciou, na conferência de imprensa, que pretende atribuir a medalha de ouro ao
mos conscientes de que o Concelho
Agrupamento de Escolas do Fundão.
continua a perder população e que
Aproveito para desejar a toda comunidade escolar umas boas festas e um 2015
se registará, sem dúvida, uma grande
cheio de sucessos.
perda de alunos nos próximos anos;
Armando Ferreira Anacleto (diretor)

de revisão da Carta Educativa, há
aspetos que têm de estar incluídos
claramente na Carta, o que não acontece, por exemplo, com o Ensino Profissional;

•Apesar de estarmos numa situação

•Deu, particularmente, relevo às
questões colocadas relativamente ao
Ensino Profissional e referiu que será
feito um trabalho específico relativamente a esse aspeto, bem como relativamente ao Ensino Especial;
•Tem em consideração que, futuramente, uma grande percentagem dos
alunos do País enveredarão pelo Ensino Profissional;
•Salientou que, relativamente ao Ensino Profissional há que dar especial
importância à questão das ofertas e
às exigências de qualidade;
•A matriz do estudo relativo ao Ensino Profissional terá de estar pronta a
partir de janeiro/fevereiro de 2015;
•A discussão deste aspeto da Carta
Educativa será alvo de uma discussão pública antes de, em fevereiro,
ser incluída naquele documento e,
consequentemente, no PEL.
O Representante do Ensino Secundário no Conselho Municipal do Fundão
João Teodósio.

Editorial
O final do primeiro período já está à vista, depois um tempo de muita azáfama Com a aproximação da época festiva que também é de reflexão, verificamos que
dedicado ao estudo e a muitas outras atividades escolares, aproxima-se final- a comunidade escolar tem estado atenta a todos, não se tem limitado a observar,
mente o momento de pausa por que todos ansiamos.
foi dando pequenos passos que fizeram sorrir muita gente. As atividades solidárias multiplicaram-se, discretas e sem alarido, proporcionando momentos de
Das inúmeras atividades realizadas no agrupamento, destacamos os intercâmmuita alegria.
bios que possibilitaram a alguns alunos levar além-fronteiras um bocadinho da
nossa terra. De regresso, trouxeram na bagagem a recordação de momentos faA equipa deseja a todos umas boas festas.
bulosos que decidiram partilhar connosco.
Noémia Carrola
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O Agrupamento de Escolas do Fundão estabelece mais Protocolos e Acordos de Parcerias
O Agrupamento de Escolas reforça a sua relação com outras entidades com o
objetivo de alargar as possibilidades de desenvolvimento e implementação dos
seus objetivos pedagógicos, nomeadamente no que respeita à possibilidade de
os seus alunos poderem beneficiar de escolhas alternativas à atual oferta educativa do Agrupamento, ao seu prosseguimento de estudos ou ao envolvimento
na comunidade.
Apresentam-se os mais recentes acordos estabelecidos:
•Carta de Parceria entre o Agrupamento de Escolas do Fundão e a Rude, Associação de Desenvolvimento Regional.
- “Declaram o seu acordo em cooperar como parceiros na definição e desenvolvimento da Estratégia de Desenvolvimento Local 2020 para a NUT III Cova
da Beira, no espírito da iniciativa comunitária LEADER e do desenvolvimento
local de base comunitária.”
- Objetivos:
1. Definição da Estratégia de Desenvolvimento da Cova da Beira 2020;
2. Apoio à competitividade e ao desenvolvimento sustentável;
3. Gerar capacidade comunitária;
• Protocolo de Cooperação entre o Agrupamento de Escolas do Fundão e o
Instituto Politécnico de Castelo Branco.

5 que são creditadas em cada ciclo de estudos de
nível de qualificação 6 a que facultam o ingresso.
e) Estudar a permuta, na ministração do ensino da
oferta educativa dos níveis de formação 4 e 5,
dos recursos humanos e materiais das duas instituições cooperantes.
• Protocolos de Desenvolvimento de Competências Socioprofissionais:
- AEF e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Fundão.
- AEF e Centro Assistencial Cultural e Formativo do Fundão (CACFF) e
GERTRAL,Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A..
- Objetivo:
• Identificar e estabelecer entre as duas entidades, as atividades a desenvolver
pelos formandos durante a formação prática em contexto real de trabalho.
A formação prática, estruturada num plano individual de transição a desenvolver em contextos de trabalho, visa a aquisição dos conhecimentos e de
competências necessárias à realização de uma tarefa vocacional, preparando
a transição para a vida pós-escolar, promovendo a aquisição de competências
para uma adequada inserção social, profissional, comunitária e familiar ou
numa instituição de caráter ocupacional.

• Protocolo de Parceria entre o Agrupamento de Escolas do Fundão e Liga dos
- “… o IPCB e o Agrupamento de Escolas , partilharão recursos humanos e ma- Amigos do Centro Hospitalar Cova da Beira.
teriais na concretização do ensino dos cursos técnicos superiores profissionais, de forma a potenciar a criação de percursos formativos alinhados entre - Objetivo: “a cooperação entre as entidades signatárias, tendo em vista a criação de sinergias recíprocas, de forma a criar uma mais-valia na prossecução
os cursos profissionais de nível 4 ministrados no Agrupamento de Escolas e
dos objetivos das entidades envolvidas, na partilha de instalações e recursos,
os Cursos Técnicos Superiores Profissionais e as Licenciaturas e Mestrados
assim como o desenvolvimento de laços de cooperação que permitam realizar
lecionados no IPCB.”
projetos e futuras iniciativas no âmbito da solidariedade e do voluntariado.”
- Objetivos:
- Âmbito:
a) Alinhar os percursos formativos que permitam coordenação entre a oferta
educativa dos níveis de qualificação 4, 5 e 6, garantindo aos alunos dos cur- a) Promoção de uma cidadania ativa assente na solidariedade e no voluntariado;
sos profissionais o prosseguimento de estudos para o ensino superior.
b) Definir os ciclos de estudos do nível de qualificação 5 a que cada curso profissional de nível 4 faculta o ingresso.

b) Valorização e divulgação das ações de voluntariado como experiências de
vida e de cidadania ativa, que proporcionam o desenvolvimento pessoal dos
indivíduos;

c) Definir os ciclos de estudos do nível de qualificação 6 a que cada ciclo de estudos de nível 5 faculta o ingresso.

c) Identificação de meios e formas adequadas para que um número cada vez
maior de indivíduos se interesse pela realização do trabalho voluntário;

d) Definir as unidades curriculares dos ciclos de estudos do nível de qualificação

d) Acompanhamento da inserção de voluntários nas instituições organizadoras.

O Agrupamento no I Encontro Nacional da CAF
“Melhorar o desempenho organizacional com a CAF/CAF Educação”
Tal como estava previsto, a coordenadora da equipa de autoavaliação (AA), Ana as conclusões do relatório anterior e iniciará uma nova avaliação dos meios e dos
Pina, e a subdiretora do Agrupamento de Escolas do Fundão, Ana Raposo, par- resultados. A equipa terá também um papel importante na avaliação do plano
ticiparam no I Encontro Nacional da CAF, realizado nos dias 21 e 22 de outubro anual de atividades.
de 2014, nas instalações do Ministério das Finanças, na qualidade de oradoras no
A coordenadora da equipa AA
Painel 6, intitulado: “A CAF como metodologia participativa”, tendo apresentado
Ana Pina
a comunicação: “Autoavaliar para medir, decidir e melhorar”.
Esta comunicação faz parte do trabalho que a equipa de autoavaliação tem
vindo a desenvolver com o objetivo principal de melhorar o desempenho do
Agrupamento.
A autoavaliação pode ser usada como ferramenta de apoio à gestão estratégica,
permitindo identificar pontos fortes e pontos frágeis da organização, priorizar
áreas de intervenção e desenvolver ações de melhoria. Assim, possibilita a prática de um estilo de liderança participativa e democrática e promove uma cultura
de autorreflexão que contribui para aperfeiçoar progressivamente a organização
e o seu funcionamento.
A equipa da autoavaliação é representativa de todos os setores do Agrupamento e é constituída por Ana Raposo – membro da direção, Ana Pina – coordenadora da equipa, Alberto Nogueira, José Pina, José Rafael, Margarida Ferreira, Maria
João Batista, Mariana Azevedo, Regina Costa, Zita Duarte e Paula Pires - professores, Maria Jesus Faísca – assistente técnica, Orquíde Creado – assistente operacional, Afonso Canavilhas - aluno e um representante dos pais e encarregados
de educação, ainda a designar. Este ano
pretende-se ter o apoio de um amigo
crítico.
Depois de ter terminado um ciclo avaliativo, avaliação dos resultados, avaliação dos meios, elaboração e implementação de planos de melhoria, em
2014/2015 a equipa de AA, vai avaliar
algumas ações de melhoria realizadas
nos anos anteriores, continuará a implementar outras ações de acordo com
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A propósito da Revisão da Carta Educativa do Município do Fundão
consta uma análise demográfica de todas as freguesias, do concelho e a sua
comparação com outros concelhos vizinhos e do distrito. As restantes áreas
de caraterização e análise são mais generalistas e apenas se referem ao concelho e à sua relação com os concelhos
vizinhos – exceto em casos pontuais
como os números do desemprego. A
importância dada à dinâmica demográfica é evidente nesta fase de análise e
de caracterização mas não se percebe
porque é que os fluxos demográficos
acontecem, ou seja, não se contextualiA leitura apressada do documento
zam as causas do despovoamento das
faz-nos fixar a nossa atenção nos váfreguesias mais periféricas.
rios quadros que constam no capítulo
C. Proposta de reorganização da rede O Território, a Socioeconómica, a Edueducativa, onde são evidentes as pro- cação, a Saúde e o Lazer e Turismo são
postas de encerramento ou de manu- as restantes áreas que se consideraram
tenção dos estabelecimentos de ensino. como objeto de referência na contextuA primeira leitura é a de que apenas os alização do Município do Fundão. Os
dois primeiros ciclos de ensino - pré- dados relativos a estas áreas incluem
-escolar e primeiro ciclo – são alvo de algumas gralhas evidentes, nomeadapossíveis encerramentos e que, em mente na área da Educação e na atual
fases sucessivas, os alunos vão sendo oferta formativa. Sendo a gralha evitransportados para freguesias mais dente, não desculpa a falta de cuidado
próximas da sede do concelho. Este posto na revisão do documento e lanmovimento acompanha o natural des- ça dúvidas quanto aos restantes dados
povoamento das periferias e a concen- constantes no documento.
tração demográfica nos aglomerados
O documento “Carta Educativa do
urbanos de maior dimensão.
Fundão - Revisão” apresenta uma exUma leitura menos apressada obriga- tensa primeira parte onde se caracte-nos a entender todos os pressupostos riza a oferta e a procura educativa no
teóricos e dados de caracterização que concelho, em cada uma das freguesias
constam no documento. O entendi- e nos Agrupamentos de Escolas. Mais
mento de todos os elementos e fatores uma vez o enfoque coloca-se nas relapermitem estabelecer uma relação de ções entre as dinâmicas demográficas e
causa-efeito e fazer-nos perceber as a realidade da oferta atual.
opções tomadas.
Quando se analisa a proposta de reUma leitura mais atenta de todos os organização da rede educativa, temos
documentos e a informação de que como elementos de referência quaeste documento é parte integrante de dros com os números de alunos em
um outro – o Projeto Educativo Local 2014/2015 e em 2018/2019 - estabele(PEL) – leva-nos a concluir que, de fac- cendo-se, assim, o âmbito temporal de
to, se trata de matéria “complexa” e, vigência desta Carta Educativa, Revisão
talvez, inacessível ao cidadão comum. - e os “Princípios Orientadores” que
Assumindo a pouca prática de lidar assume que a reorganização da rede
com documentos desta “complexida- educativa deve considerar as transforde”, atrevo-me a colocar algumas ques- mações nas dinâmicas demográficas e
tões e preocupações que vão um pouco socioeconómicas, bem como as transmais além dos simples números apre- formações observadas no sistema edusentados – sempre falíveis na sua cor- cativo.
reta transposição para o papel.
Além dos condicionamentos que reComecemos então pelo princípio, ou sultam dos vários ajustamentos necesseja, pelo documento intitulado “En- sários às constantes alterações no sisquadramento Demográfico e Socioeco- tema educativo da responsabilidade da
nómico do Município do Fundão” onde tutela governamental, o próprio muniA proposta de revisão da Carta Educativa foi apresentada à comunidade como um documento aberto e em
construção, esperando todas as contribuições que o possam melhorar. A
importância da Carta Educativa para o
Concelho do Fundão e para a sua população é conhecida e reconhecida, logo
à partida porque estabelece de forma
clara quais as condicionantes relativas
à manutenção de estabelecimentos de
ensino nas várias localidades do Concelho.

cípio estabeleceu alguns critérios como
seja o número mínimo de dez alunos
por localidade para a manutenção do
estabelecimento de ensino, a ponderação da distância-tempo necessário à
deslocação casa-escola ou do sucesso
escolar dos alunos inseridos em escolas de menor dimensão. Os restantes
princípios estratégicos enunciados
referem-se a generalidades como assegurar uma sala/um docente/um ano de
escolaridade, gestão eficiente dos recursos existentes, criação de condições
de igualdade de acesso a um ensino de
qualidade por parte de todos os alunos.

Dado nos encontrarmos num Agrupamento em que a escola sede é reconhecida oficialmente como escola solidária, à qual, como oportunamente foi
divulgado, foi recentemente atribuído
o “Selo Escola Voluntária”, considerou-se oportuno começar o ano letivo com

uma ação que concorresse para dotar e rotinas relacionadas com o hospital”.
os nossos alunos de valores morais,
A ação mereceu bastante recetividade,
entre os quais o da solidariedade e do
tanto por parte dos alunos como dos
voluntariado, ao contribuir com a anencarregados de educação.
gariação de fundos para a referida AsCoord. do Projeto “Ser Solidário”
sociação, mediante a aquisição de um
nariz vermelho e de algumas t-shirts.
A Operação “Nariz Vermelho” promove todas as semanas “as visitas dos
Doutores Palhaços às enfermarias pediátricas de treze hospitais do país,
com o principal intuito de transformar
momentos, tornando mais alegres as
vivências das crianças e dos seus familiares no hospital. Os Doutores Palhaços são artistas profissionais que, para
além de toda a formação artística específica de Doutor Palhaço, têm ainda
formação contínua de procedimentos
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Conhecem-se as intensões e algumas
concretizações do município no sentido de estabelecer estratégias de desenvolvimento que incluem as freguesias
mais periféricas. Fazem-se investimentos nas Aldeias do Xisto, nas Aldeias
Históricas, no apoio à fixação de empresas tecnológicas, na divulgação de
produtos agrícolas, na divulgação da
paisagem… Será que o município não
tem um plano estratégico de desenvolvimento que contrarie esta tendência
de fixação de população na sede do
Concelho? E será que a rede de estabelecimentos de ensino não tem nada a
ver com esta estratégia?

Enfim, todos estes princípios estratégicos deverão ser entendidos e per- Se em relação aos primeiros ciclos de
cebidos num território de muito baixa ensino as questões estão intimamente
densidade populacional.
relacionadas com a dinâmica demográfica, em relação aos ciclos de ensino
Chegamos, finalmente ao que interesonde a diferenciação da proveniência
sa: as escolas que encerram e aquelas
dos alunos é mais evidente, o ensino
que se mantêm ativas para lá do ano de
secundário e o secundário profissional,
2019. E infelizmente a conclusão é de
não se estabelecem objetivos e não se
que não era preciso fazer uma leitura
aborda o assunto a não ser de forma
mais aprofundada, a primeira leitura
muito marginal. Prometem-nos um dobastava para se perceber o que estava
cumento próprio para o ensino secunem causa. Como disse anteriormente,
dário profissional o que suscita alguma
apenas se estabelece um horizonte de
apreensão em relação à globalidade das
reordenamento da rede para os estabesoluções e à necessária coerência de
lecimentos do ensino pré-escolar e para
toda a política educativa local.
o primeiro ciclo. Os estabelecimentos
do segundo e terceiro ciclos, bem como A Carta Educativa do Fundão é parte
os do ensino secundário, mantêm-se integrante do Projeto Educativo Local
inalterados.
que se encontra em construção, assim
foi apresentado no Conselho MuniciSendo a Carta Educativa um docupal de Educação, o que coloca a quesmento com consequências no ordetão de qual o documento que precede
namento do território do concelho do
ou determina as condicionantes para
Fundão, seria importante perceber qual
o outro. É que se for esta proposta de
a relação que existe com os restantes
Carta Educativa, ficamos a saber que
documentos que estabelecem o desennão se prevê absolutamente nada para
volvimento coeso de todo o território.
o ensino superior – de CET para cima
Extrapolando uma estratégia a partir da
– no concelho do Fundão, o que tendo
presente proposta de Carta Educativa,
em consideração as características dos
diria que o desenvolvimento do concemais recentes investimentos empresalho do Fundão passa por reforçar o pariais e industriais no concelho, parece
pel do grande centro urbano enquanto
funcionar a contra-ciclo.
polo gerador de riqueza e, portanto, de
densificação populacional. Se não, ve- Parece-me muito importante que a
jamos: a maior parte das escolas que revisão da Carta Educativa seja objeto
encerram fazem-no no sentido conver- de uma apresentação e discussão mais
gente da cidade do Fundão, passando alargada de modo a haver um esclareos alunos a frequentar, na fase 4, esco- cimento das opções propostas e abrir
las na cidade. No pior cenário apenas espaço para a real participação da coexistirá primeiro ciclo em Alpedrinha, munidade.
Silvares e no “centro urbano”, ou seja,
E, claro, é preciso conhecer o Projeto
mais ou menos a situação que se verifiEducativo Local.
ca para os restantes ciclos.
Nuno Garcia

RECEÇÃO AOS ALUNOS MARCADA POR AÇÃO DE SOLIDARIEDADE
A atividade “Dia do Nariz Vermelho”,
venda solidária a favor da “Operação
Nariz Vermelho” partiu da iniciativa da
coordenadora dos diretores de turma
do 2º ciclo, em articulação com o projeto “Ser Solidário”, em desenvolvimento
no Agrupamento. A iniciativa inseriu-se
nas atividades do primeiro dia de aulas
- dia de receção aos alunos, tendo-se
montado diversos pontos de venda de
“narizes vermelhos”, cobrindo os diversos ciclos de ensino do Agrupamento.

OPINIÃO

Por lapso este artigo não foi publicado na anterior
edição do Olho Vivo. As nossas desculpas.

Inova - Concurso de ideias
A 4.ª edição do Concurso de Ideias INOVA! 2014-2015 acaba de ser lançada,
com o objetivo de estimular o empreendedorismo e a cultura empreendedora
nas escolas nacionais.

LEITURAS E ANIMAÇÃO
na pediatria do Hospital Cova da Beira

Já podem pensar num projeto empre- Valor do prémio: 1 000,00 EUR (mil
endedor e participar neste concurso euros)
nacional.
3º ciclo do ensino básico e ensino seAs possibilidades são várias, de acor- cundário
do com a área em que o projeto se inValor do prémio: 1 000,00 EUR (mil
clui e o nível de ensino dos alunos:
euros)
INOVA Atitude - melhor solução para
INOVA Negócio - melhor projeto de
um problema da escola, identificado
inovação conducente a um negócio
pelos alunos, que revele uma atitude
economicamente viável.
empreendedora.
Exclusivo para 3º ciclo do ensino básiExclusivo para 1º e 2º ciclos do ensino co e ensino secundário
básico
Valor do prémio: 1 000,00 EUR (mil
Valor do prémio: 1 000,00 EUR (mil euros)
euros)
INOVA 2015 - Distingue o melhor proINOVA Criatividade - projeto mais
jeto nacional na edição de 2014/2015,
criativo; novas ideias; novas soluções;
eleito a partir dos seis projetos premianovas maneiras de combinar recursos.
dos, e que resulta da votação efetuada A biblioteca nº 2 do Agrupamento de Escolas do Fundão tem um projeto de
1º e 2º ciclos do ensino básico
pelas equipas presentes na Final Nacio- histórias que se desenvolve ao longo do ano, em todas as escolas do 1º ciclo e
do pré-escolar. Além disso, também vai, uma vez por mês, dinamizar leituras na
Valor do prémio: 1 000,00 EUR (mil nal.
pediatria do Hospital Cova da Beira.
euros)
Prémio INOVA Escola - Cada escola
3º ciclo do ensino básico e ensino ou centro de formação pode candida- No passado dia 26 de novembro, a equipa, constituída pelas professoras Cetar-se ao prémio INOVA Escola, caso leste Fernandes e Margarida Ferreira, teve a companhia dos alunos do TAS 13
secundário
demonstre evidências do desenvolvi- David Carapito e João Roque, pertencentes ao projeto de trabalho voluntário no
Valor do prémio: 1 000,00 EUR (mil mento de uma cultura empreendedora.
Hospital do Fundão.
euros)
As candidaturas decorrem de 10 de Assim, as leituras e a conversa animaram bem as crianças e os jovens que se
INOVA Social - elaboração de uma janeiro a 20 de março de 2015, atraencontravam internados. Destes, destacamos o Duarte, do Sameiro, a Adriana
resposta inovadora de valor e impacto vés do preenchimento do Formulário
Alas Jordão, de Belmonte e o Ruben Santos, do Fundão e alunos do nosso agrusocial a uma necessidade identificada, de Candidatura ao Concurso de Ideias
pamento, que adoraram as leituras, mas ainda mais a companhia e a conversa
potencialmente sustentável.
INOVA!
dos alunos David e João, que revelaram ser, não só uns ótimos conversadores,
1º e 2º ciclos do ensino básico
como também muito meigos para com os bebés que também estavam no hospital. A visita foi um enorme sucesso e deverá repetir-se durante a interrupção
Jovens Criativos, Empreendedores para o Século XXI letiva do Natal, em dezembro.

SABIAM QUE OS TINTEIROS E TONERS PODEM DEMORAR MAIS DE 600 ANOS A DEGRADAR-SE?
Queres AJUDAR? É fácil participar!
Traz para a escola os toners e tinteiros que tens em
casa e que já não são utilizados. O ambiente agradece!
Mais uma vez a ABAE, através do Eco-Escolas, lança a campanha de recolha e valorização de tinteiros
e toners em benefício das escolas. Com a empresa
AMG, a ABAE pretende valorizar (revertendo em equipamentos ou em euros para
a escola) e recolher todos os tinteiros, mesmo os não valorizáveis.
Solicitamos a toda a comunidade escolar a recolha seletiva
destes resíduos e a sua colocação em recipientes próprios
para o efeito (ecoboxes), que se encontram espalhados pela
escola.

PARTICIPA NA RECOLHA DE PILHAS PARA O IPO
Tens pilhas usadas em casa? Então traz para a escola!
O nosso Agrupamento está a participar
no 6º Peditório Nacional de pilhas e baterias a favor do Instituto Português de Oncologia (IPO).
A tua contribuição permite que a Ecopilhas ofereça um aparelho de tratamento aos doentes do IPO.
Até 31 de dezembro, traz as pilhas e baterias usadas de casa e deposita-as nos
pilhões que se encontram na escola.
Para Eurico Cordeiro, Director-Geral da Ecopilhas, “o contributo da Ecopilhas
para o IPO é um pequeno gesto na luta contra o cancro só possível de concretizar
com a ajuda de todos os que participam no Peditório Nacional de Pilhas e Baterias.” Ainda segundo Eurico Cordeiro, “com esta iniciativa conciliamos uma causa pública e social, a luta contra o cancro, que infelizmente toca muitas famílias,
com a defesa da natureza, ao sensibilizar para a separação seletiva de pilhas e
baterias evitando que as mesmas sejam depositadas em locais impróprios como,
por exemplo, no lixo orgânico.”

Participa! Esperamos pelas tuas pilhas e baterias.

Contamos contigo!
Célia Freitas (Coordenadora do Eco-Escolas)

Célia Freitas (Coordenadora do Eco-Escolas)

Formação do Clube de Jornalismo: Convite aos alunos
Como cabe a todos nós promover e dinamizar as atividades onde o Agrupamento está envolvido, a equipa do Olho Vivo achou que seria pertinente envolver
ainda mais os alunos na elaboração do jornal do Agrupamento, nomeadamente
na redação de artigos e reportagens. Para tal, irá fomentar a criação de um Clube
de Jornalismo, que passará a contar com um grupo de alunos-jornalistas permanentes, que reunirá, quinzenalmente com a equipa responsável pelo Jornal, entre
as 15h e as 16h, nas quartas-feiras, na sala 24 do edifício João Franco (junto à
papelaria), no intuito de definir estratégias e articular procedimentos.
Caso estejas interessado em participar neste ambicioso e interessante projeto, deverás proceder à inscrição através do mail - olhovivo@esfundao.pt, onde
deverá constar, entre outros elementos, o nome, o número, a turma, a idade e a
localidade de onde és oriundo, bem como o motivo que te leva a querer participar no Jornal Escolar.

Participa connosco na divulgação da notícia e da informação.
Tu és o elo fundamental desta cadeia comunicativa.
A equipa Olho Vivo
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Hallowen

Olimpíadas Portuguesas da Biologia (OPB) - 2015

A data de 31 de Outubro é mundialmente conhecida como Halloween, que é
uma festa típica que acontece, com especial relevância, nos países anglo-saxónicos - Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá.
Mas de onde surgiu esse misterioso e sinistro costume?

No presente ano letivo, o Agrupamento de Escolas do Fundão volta a estar inscrito para uma participação de qualidade, nas Olimpíadas Portuguesas de Biologia 2015, como os nossos alunos já nos habituaram.

O nome é, na realidade, uma versão encurtada de All Hallows' Even (Noite de
Todos os Santos), a véspera do Dia de Todos os Santos, All Hallows' Day.

Em 2013, a Escola Secundária do Fundão esteve representada na sessão de encerramento das Olimpíadas Nacionais de Biologia, realizada no Pavilhão do Conhecimento, pela aluna Filipa Catarro que ficou entre os dez melhores participantes a nível nacional.

Hallow, é uma palavra do inglês antigo para "pessoa santa", e o dia de todas as
"pessoas santas", é apenas um outro nome para Dia de Todos os Santos, o dia em
que os católicos homenageiam todos os santos. Com o tempo, as pessoas passaram a referir-se à Noite de Todos os Santos, All Hallows' Even, como Hallowe'en,
e mais tarde simplesmente Halloween

No ano de 2014 tivemos a aluna Laura Soares que obteve o segundo lugar a
nível nacional, o que lhe proporcionou a participação nas Olimpíadas Internacionais de Biologia em Bali, na Indonésia. Foi uma experiência enriquecedora e
inesquecível para a aluna e um orgulho muito grande para o Agrupamento de
Escolas do Fundão.

Alguns estudiosos, contudo, acreditam que a origem do nome vem da palavra
hallowinas - nome dado às guardiãs femininas do saber oculto das terras do
norte (Escandinávia).

As Olimpíadas Portuguesas de Biologia de 2015 são constituídas por duas categorias: Olimpíadas Portuguesas de Biologia Sénior, para alunos do 10º, 11º e 12º
ano e Olimpíadas Portuguesas de Biologia Júnior, especificamente para alunos
do 9º ano.

A palavra Halloween tem origem na Igreja católica.

A brincadeira de Trick-orTreat, é originária de um costume europeu do século
IX, chamado de souling (almejar).
No dia 2 de novembro, Dia de dos Fiéis Defuntos, os cristãos iam de casa em
casa pedindo soul cakes (bolos de alma).
Por cada bolo que ganhasse, a pessoa deveria fazer uma oração por um parente
morto do doador.
Acreditava-se que as almas permaneciam no limbo por um certo tempo após
sua morte e que as orações ajudavam-na a ir para o céu.
Se fores a este site - https://www.youtube.com/watch?v=Uyv1N1bgzSs, podes
divertir-te vendo vídeos e ouvindo canções sobre o Halloween e outras festividades, em Inglês.
Trabalho realizado por:
Margarida Rodrigues , nº 18 – 6º B

As OPB são um concurso de ciência, na área da Biologia, que tem como principais objetivos:
1. Estimular o interesse dos estudantes pela Biologia, em particular fomentando o interesse pelo ensino prático, laboratorial, desta disciplina;

cipar nas Olimpíadas Internacionais de Biologia (em Aarhus, Dinamarca) e pela
2. Aproximar a universidade do ensino secundário, introduzindo conceitos e sexta vez, nas Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia em El Salvador.
práticas que introduzam o estudante à realidade universitária;
Em 2015 queremos também estar presentes, pela segunda vez, nas Olimpíadas
3. Relacionar a Biologia com a realidade económica e social (ecologia, biotecno- Internacionais de Biologia (em Aarhus, Dinamarca) e participar pela primeira vez
logia, conservação, etc.) promovendo uma melhor cidadania;
nas Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia em El Salvador.
4. Promover intercâmbio de ideias e de experiências entre os estudantes, a nível Para que tal facto se concretize é imprescindível a participação e o empenho
nacional e internacional;
dos alunos do 9º, 10º, 11º e 12º ano.
5. Estabelecer relações de amizade entre os jovens de diferentes países, fomentando a cooperação entre os povos.
6. Estimular o gosto e o prazer pelo Ensino e pela Aprendizagem da Biologia a
nível do ensino básico e secundário.

Inscreve-te Participa!!!

As OPB, além de atribuírem prémios aos 10 melhorem classificadas a nível na- Inscreve-te junto do teu professor de Ciências Naturais ou de Biolocional, de cada um dos anos, seleciona os primeiros 4 alunos melhor classifi- gia ou ainda através do correio eletrónico da professora responsável
cados da categoria Seniores para representarem Portugal, nas Olimpíadas In- pelas OPB (Básico e Secundário), Conceição Infante.
ternacionais de Biologia e os segundos 4 alunos, participarão nas Olimpíadas
Ibero-americanas de Biologia.
A professora, Conceição Infante
As Olimpíadas de 2015 levarão pela segunda vez, alunos portugueses a parti-

DIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
CLUBE EUROPEU
Decorreu no dia 6 de novembro, no espaço da BECRE, uma atividade dedicada
ao dia do Desenvolvimento Económico e Social.
A atividade, orientada pelo professor de economia da UBI, António Matos, teve
por tema "Modelos de Desenvolvimento Económico" e versou essencialmente sobre a situação portuguesa no seu contexto atual e histórico.

WITCH HAT CONTEST
Os Premiados foram:
5º Ano:
1º Maria Gonçalves - 5º A
2º Pedro Almeida - 5º E
3º Francisca Fonseca - 5º E
6º Ano:
1º Beatriz Machado 6º D
2º Beatriz Pereira - 6º D
3º Pedro Félix - 6º B

6 - Agrupamento de Escolas do Fundão - dezembro de 2014

Ouve os programas de rádio do nosso agrupamento:
De 2ª a 6ª feira, a Biblioteca da Rádio, entre as 10.00h
e as 11.00h, com repetição depois das 16.45h;
À 6ª feira, A Páginas Tantas, entre as 10.00h e as
11.00h, com repetição depois das 16.45h;
À 6ª feira, o programa Dias de Escola, pelas 19.00h.

Assistiram, e participaram no posterior debate, à comunicação do professor
de economia da UBI António Matos, os alunos das turmas 11ºCSE e APS12. Os
alunos presentes animaram o debate, mostrando-se preocupados com
o papel da educação nos modelos de
desenvolvimento e com a valorização
do ensino superior na entrada para o
mercado de trabalho. Foram também
abordadas questões relacionadas com
a desvalorização das qualificações de
nível superior e a imigração de jovens
qualificados.
Assistiu e participou na atividade o
Sr. Diretor do Agrupamento.
Clube Europeu

RCB – Rádio Cova da Beira, 92.5 e 107MHz
No final de 2014, terão sido lidas 1117 histórias, 216
divulgações de livros em A Páginas Tantas e a média
de programas Dias de Escola por ano é de 35 emissões!

Colabora ouvindo e lendo!
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VISITING A NATIONAL PARK – DIALOGUES (8ºB)
The Arctic

Tertúlia: Sermão de Santo António aos Peixes: para uma ética comportamental

Going to a park

A different Christmas

The place you want to go, come and Luana: Hi Nádia, have you got everything ready to go to the Guadiana Valley
have fun!
Natural park?
M- Hello, I want a ticket, please.
J- All right, that’s $200
M- Here you are.
J- Thanks

Nádia: Yes I have, but in the park there is only fauna, flora and a beautiful
landscape, isn’t it?
Luana: No, in the park there are three major geomorphologic structures, for
example, the plains with slight wave that dominates the area.

Nádia: Ok. The geography and topography are reflected in a territory with a tyM- We have lots of activities, here’s pically Mediterranean climate with hot dry summers and cold and rainy winters.
the brochure.
Luana: Yeah and the park also has a river system, Mediterranean scrub, mounJ- I want to build igloos, see all the ani- tains and cereal fields.
mals, see the house of Santa Claus.
Nádia: So, it is going to be fantastic.
M-OK, we have to hurry up because
Nádia Mesquita; Luana Azevedo
it’s almost night, so let’s go.
J- Here you can build an igloo, but first
you must wear like an Eskimo.

A beautiful Island

J- Hi!
B- Hey!
J- Do you know where you are going to
celebrate Christmas?
B- No… But I have an idea…
J- What is it?
B-I ’m thinking of going to Piodão.
J- Piodão?
B- Yes. Why?
J- Where is it?
B- It is a village near from here; I think
it is in Beira Interior…
J- Oh, ok. Why is it known?

B- On Christmas, it has some celebralocated in the Atlantic ocean, 700 kitions
and customs.
L- Hi.
lometres from the African coast, it covers a total area of 801km and the last J- Like what?
The next day
E- Hi, What do you have there?
account of the population was in 2011 B- Human crib.
J- Good morning. Let’s see the ani- L- It’s an invitation to go on a trip to
and gave a total number of 267 938.
mals.
Madeira.
J- Oh! It sounds interesting…
E- That’s a lot of people!
M- All right.
E- Where is it ?
B-Yeah, but I don´t know the prices of
L- Yeah, let me just make the reserva- the hotels or timetables…
J- Well, they are amazing!
L- It says here it’s a Portuguese archition.
pelago but it doesn’t say the location.
J- So, let’s search!
M-Yes, they are. Let’s go to Santa Claus
E- Ok.
house. It must be nice and strange!
E- Oh, then I’m going to check the inB-Ok, let’s go.
ternet to see what I can find about the L- Yeah. Can we go? It will be wonderJ- Yes, let’s go.
Bruna Garcia; Joana Teófilo
ful.
Madeira archipelago.
Maria João Gonçalves; Maria João
Leonardo; Eduardo
L- Hey. I found some information, it’s
Quintela,
M – Ok, go to sleep. We’ll talk tomorrow.

Safari
Catarina: Hi Carlota! How are you?
Carlota: Hi. I’m fine and you?
Catarina: Me too. What are you planning for next Saturday?
Carlota: I have no idea.
Catarina: Would you like to spend next Saturday afternoon
with me in Badoca Safari Park?
Carlota: Yes. How much are the tickets?
Catarina: The tickets are 17,50€.
Carlota: What animals can we see there?
Catarina: On the island of primates we can see chimpanzees and baboons. On

the Safari we can see ostriches, camels, giraffes, tigers and zebras. And in other
places we can still see flamingos, iguanas, parrots and kangaroos.
Carlota: Very interesting, I love kangaroos.
Catarina: I prefer tigers.
Carlota: I read on the website of Badoca Safari Park that we can do activities
including African rafting, safari adventure and feed the lemurs.
Catarina: Yes but it depends on the weather that day.
hot but it can rain.

The weather is usually

Carlota: It´s going to be very cool. Bye, see you on Saturday.
Catarina: Bye!
Carlota; Catarina

No dia 14 de novembro, decorreu na nossa escola uma tertúlia sobre a obra literária Sermão de Santo António aos Peixes de Padre António Vieira, organizada
pelo Núcleo de Estágio de Português. Esta contou com a presença da Professora
Dr.ª Cristina Vieira, professora do Departamento de Letras na Universidade da
Beira Interior, e estiveram presentes as turmas do 11º CSE e LH. Esta tertúlia
teve como objetivo estimular o gosto pela leitura da obra, promover o debate de
ideias e principalmente melhorar a compreensão da mesma.

escravização dos índios. Construindo o sermão sob a forma de alegoria, Vieira
faz considerações sobre virtudes “ […] Ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam! […] ” e os vícios humanos “ […] Poderia
cuidar que os peixes, irracionais, se tinham convertido em homens, e os homens,
não em peixes, mas em feras. […] ”.
Numa apreciação global, os alunos gostaram muito desta atividade, superando
as suas expetativas e com desejo de que mais tertúlias se realizem.

Este sermão foi proferido em 1654 na cidade de São Luís do Maranhão, no
Brasil, na sequência dos conflitos entre jesuítas e colonos do Brasil devido à

O Núcleo de Estágio de português (Joana Manteigueiro)

Padre António Vieira: a intemporalidade do sermão aos peixes
O missionário, o orador, o escritor, o patriota, o diplomata, o defensor dos índios

o mais fraco, movidos por interesses, ambição e poder. Podemos, então, inferir que
hoje, como no tempo de Vieira, persistem
os mesmos vícios, os mesmos desvios, a
mesma incapacidade moral. Assim, Vieira
apontou nos peixes o que queria criticar
nos homens do seu tempo, enumerando
os “ roncadores” (arrogantes), “pegadores”
(oportunistas, “chico-espertos”), “voadores” (ambiciosos e presunçosos) e o “ polvo” (hipócritas e traidores).

Não podemos dissociar a obra de Vieira da
sua intensa ação como homem público, escreveu cerca de 200 sermões, mais de 500
cartas e uma série de documentos de política e diplomacia.
O “ Sermão de Santo António aos Peixes”
foi proferido em São Luís do Maranhão, no
Brasil, no dia 13 de junho de 1654, dia de
Santo António. Este sermão é a metáfora a
que o António Vieira recorreu para denunciar a desumanidade dos colonos portugueses em relação aos índios no Brasil e os seus
vícios.

Não precisamos de ir tão longe, ao tempo ou ao Brasil de Vieira, basta olhar para
Portugal, aqui tão perto, nos dias de hoje.
Não preciso de dar exemplos, basta olhar à
nossa volta.

Mas onde reside a sua atualidade?

E, seguindo o modelo de Padre António
Se pensarmos que o sermão é uma alegoria
Vieira, termino o meu texto:
do homem, dos seus vícios e virtudes, con“Como não sois capazes de Glória, nem de Graça, não acaba o vosso sermão em
seguiremos perfeitamente perceber o quão é atual e intemporal a sua mensagem.
Graça e Glória” (capítulo VI).
Como não ver na variedade de peixes apresentados, que se “comem uns aos
outros”, os homens que “ se devoram uns aos outros”, explorando e subjugando
Maria de Jesus Lopes

Dia Mundial da Filosofia
Precisamos de nos parecer um pouco com os outros para os compreender, mas que nos rodeia e ver que saber argumentar é muito importante neste processo.
precisamos de ser um pouco diferentes para os perceber. Muitas vezes temos
O Dia Mundial da Filosofia é muito importante, porque relembramo-nos do
que parecer um pouco como eles para conseguirmos “entrar” nas suas vidas,
quanto é essencial sabermos refletir, argumentar, sabermo-nos defender, e não
mas sempre com os nossos princípios, devemos ouvir e compreender as opinificarmos só no nosso mundo, abrir horizontes, conhecer o mundo para lá do
ões dos outros, mas também devemos de ter a nossa própria opinião.
horizonte do conhecimento.
O perigo e o prazer andam muitas vezes juntos, é difícil para quem nunca teve
Marisa Pires, 10ºCT3
nada, fugir da tentação, de às vezes cometer erros para ter algum prazer na vida.
O nosso pensamento é a nossa grande virtude.
Através da frase de Newton “O que sabemos é uma gota de água, o que ignoramos é um oceano”, as nossas dúvidas vão continuar a ser dúvidas, porque
quando dizemos que sabemos tudo, é mentira. Nós não sabemos nada, estamos
sempre a aprender, e iremos continuar esta lenta e interminável caminhada do
conhecimento.
A filosofia é o amor à sabedoria, é sabermos defender as nossas teses, os nossos pontos de vista. Muita gente confunde argumentar com discutir, são duas
coisas contraditórias, enquanto que argumentar é defender os nossos pontos de
vista, é sabermos ouvir os outros e aceitar as suas opiniões, já a discussão não
nos leva a lado nenhum.
É verdade que a filosofia não nos traz certezas como as ciências, que comprovam os factos, traz-nos muitas dúvidas, incertezas, e parece mesmo que a filosofia não nos ajuda nada, mas ajuda, ajuda a percebermos os outros, o mundo
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Concurso Nacional de Leitura – 9ª edição (2014/2015) - 1ª Fase / 1ª Eliminatória
No dia 18 de novembro de 2014, pelas 14.30, realizou-se a primeira eliminatória do Concurso Nacional de Leitura, primeira fase, a nível de escola, no Agrupamento de Escolas do Fundão.
Este concurso surge no âmbito do Plano Nacional de Leitura e tem como princípio geral orientador, estimular nos concorrentes o gosto pela leitura e o contacto
com os livros, de forma a desenvolver competências de expressão escrita e oral
junto dos alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário.
O evento foi organizado e dinamizado por professores de português do departamento de línguas e pelo núcleo de estágio de português, tendo como objetivo
selecionar seis alunos de cada ciclo de estudos. Estes irão participar numa segunda eliminatória, que será realizada no dia 15 de janeiro, onde serão apurados três alunos de cada escalão. Os apurados irão representar a escola a nível
distrital.

Assim, os alunos apurados para a 2ª eliminatória do 3º ciclo foram:
Afonso Lopes (8ºA);
Alexandra Costa (9ºE);
Catarina Mendes (8ºA);
Henrique Silva (9ºD);
Inês Almeida (8ºD);
Rita Belchior (9ºD).
No ensino secundário:
Bernardo Vieira Martins (12ºCT3);
Catarina da Costa Carvalho (12ºCAV);
Cláudia Sofia Leitão da Cruz (12ºCT1);
Helena Catarina Pais (11ºCT2);
Leonor Geraldes Mendes (12ºCT2);
Rafael Almeida (12ºCT2).

As obras a concurso, nesta primeira eliminatória, foram A Procura de uma Dignidade e Partida de Trem de Clarice Lispector e Olhos de Cão Azul de Gabriel
Agradecemos a todos os alunos participantes e desejamos aos apurados igual
García Márquez, referentes ao ensino secundário. No 3º ciclo, as leituras incidiempenho e dedicação na segunda eliminatória a nível de escola.
ram sobre dois contos de autores portugueses, “A Saga” in Histórias da Terra e
do Mar, de Sophia de Mello B. Andresen e “Miura”, in Os Bichos, de Miguel Torga. E, como não podia deixar de ser, continuação de boas leituras!
Núcleo de estágio de português/espanhol - Cidália Oliveira
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Avô Nicolau

PUBLICAÇÃO COMEMORATIVA
DOS 50 ANOS

colaboração com a Biblioteca Municipal.

FEIRA DO LIVRO

Conteúdos:

Venda de livros e exposição de objetos, materiais antigos e fotografias
cedidas por ex-alunos/colaboradores
sobre os tempos de escola.

“Apontamentos para uma história do
ensino no Fundão” - Da génese ao 25
de abril. Investigação realizada pela
Professora Antonieta Garcia.

NIGHT CITY TRAIL

“Memórias da Escola” - Relatos de alunos, pessoal docente e não docente.

Caminhada/corrida noturna – Professores de Educação Física e RCB

“A escola na diáspora” -Testemunhos
de ex-alunos dispersos pelo mundo.

CONCERTOS/ ESPETÁCULOS

“Destino dos alunos” - A importância
da escola na escolha do percurso profissional: testemunhos na 1ª pessoa
de ex-alunos de várias áreas.

Ao longo do ano letivo com alunos,
ex-alunos e Grupo de Cantares do AEF

SKETCHES
Grupo de Teatro Histérico – 2014/2016

Textos sobre projetos, clubes, concursos e prémios ganhos ao longo dos últimos anos.

PECHAKUCHA COM EX-ALUNOS

FÓRUNS

•Entre o Passado e o Presente: 50
Espaços de reflexão e discussão sobre
anos de ensino das línguas - setemtemas da escola, com oradores reprebro de 2015
sentantes de alunos, pais, professores,
Departamento de Ciências Experimembros da comunidade educativa e
mentais
convidados.
O que mudou em 50 anos no ensino
A Génese da Escola – 28 de fevereiro,
da ciência. De 16 a 20 de março 2015
Anfiteatro do AEF
Departamento de Expressões
A Escola e a Revolução de abril de 74 –
25 de abril, Anfiteatro do AEF
•Todos num Só – Composição com
selfies de todos os membros da coA Escola: passado, presente e futuro munidade educativa que ao longe
data a definir
farão uma imagem e ao perto outra.

EXPOSIÇÕES

Departamento de Matemática e Tecnologias
50 anos de ensino profissional - A tecnologia ao longo dos tempos. Átrios
da Escola Sede – De 9 a 13 de fevereiro 2015
Departamento de Línguas

•Painel com 50 momentos marcantes
de todas as escolas
•Mural – Intervenção no muro junto à
rampa de acesso ao complexo escolar
•Serigrafia comemorativa dos 50 anos
da escola sede

Departamento de Ciências Sociais e
•Exposição de trabalhos realizados Humanas
nos últimos anos. De 16 a 20 de marO ensino das Ciências Sociais e Humaço 2015

Comissão de Honra

Relatos na 1ª pessoa sobre o percurso
de formação e atividade profissional

nas - passado e presente. De 16 a 20
de março 2015
JANTAR COMEMORATIVO
Departamentos Pré-escolar e 1º ciclo

Sábado, dia 21 novembro 2015

A Minha Escola - Exposição de textos MISSA
e desenhos de alunos pré-escolar e 1º
Domingo, 22 de novembro de 2015
ciclo sobre as escolas do agrupamenSESSÃO SOLENE DE ENCERRAto.
Associação de Antigos Alunos

MENTO

Domingo, 22 de novembro de 2015
Trabalhos e fotografias de alunas da
secção feminina da Escola Industrial do OUTRAS ATIVIDADES - Ao longo do
ano letivo
Fundão

PALESTRAS
•A Escola e a Revolução de abril de
74. Isabel de Melo - professora aposentada e membro da Associação de
Resistentes Antifascistas
•50 Anos de Ciência em Portugal. Departamento de CSH - Março 2015

TERTÚLIA
O ensino da poesia ao longo dos últimos 50 anos

Departamento de expressões
Concurso de fotografias
Construção da bandeira do Agrupamento
Atelier de pintura - Exploração de técnicas e cores
Projeto Artes e Ofícios Tradicionais –
Tapeçaria e tecelagem
Projeto Mãos Mágicas – Exposição e
venda de trabalhos

Atividade destinada a professores em

Comissão Executiva

Ministro da Educação

Alcina Cerdeira - Vereadora Educação CMF

Presidente do Conselho Nacional de Educação

José Brito - Professor aposentado /Coordenador Centro de Formação do Fundão

Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares

Ana Gil - Rádio Cova da Beira

Presidente de Câmara Municipal do Fundão

Ana Raposo - Subdiretora

Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas do Fundão

Mª João Baptista - Coordenadora Projetos

Reitor da Universidade da Beira Interior

José Pina - Coordenador Bibliotecas

Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco

Patrocínia Roque - Coordenadora do Pré-escolar

Presidente do Instituto Politécnico da Guarda

José Rafael - Coordenador do 1º ciclo

Diretor do Agrupamento de Escolas do Fundão

Manuela Miranda - Coordenadora do Departamento Línguas e Literaturas

Ex-Diretores / Presidentes das Escolas do Agrupamento

Anabela Santos - Coordenadora do Departamento Ciências Experimentais

Associação de Antigos Alunos

Luísa Brojo – Coordenadora do Departamento Ciências Sociais e Humanas

Associação de Pais

Joaquim Guedes - Coordenador do Departamento de Matemática e Tecnologias

Associação de Estudantes

Rosalina Gomes – Coordenadora do Departamento de Expressões

Pessoal não Docente

Nuno Garcia - Gabinete de Comunicação

Presidente do Agrupamento de Juntas de Freguesia do Fundão

Margarida Mendes – Coordenadora Assistentes Operacionais

Santa Casa da Misericórdia do Fundão

Ilda Mateus – Serviços Administrativos

Associação Comercial e Industrial do Concelho do Fundão

Contactos

Agência XXI

esecfundao@gmail.com
armandoanacleto@esfundao.pt
anaraposo@esfundao.pt
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ERASMUS+ no Agrupamento de Escolas do Fundão

Caiu. A velha estante de madeira montada pelo avô Nicolau ficara agora vazia. Já no chão, o livro abriu-se como
que por magia e por ali ficou, derramando letras e letras de amor, aventura e paixão.

falado naquela sala de estar. O avô Nicolau escrevera mais de quatrocentas
páginas de guerra nela, cada uma com
a sua história. Nesse livro contara tudo,
contara o mundo até… E a Dona Aurora
lera cada palavra nele escrita.

Foi num domingo de manhã. A Dona
Aurora e o avô Nicolau preparavam-se
para a missa. Lá iam os dois devagarinho, cambaleando, com as mãos ásperas agarradas uma à outra. Ainda eram
avós para as curvas, diziam eles, mas
via-se, via-se bem no fundo dos olhos
que o cansaço matava a força de viver.
Haviam trabalhado muitos e longos
anos e a sua história de paixão era um
livro romântico.

A missa acabara. Chegara a hora da
solidão para alguns, nas suas pequenas
casas. A aldeia silenciara-se.

Lá vinham eles, os queridos avós.
Chegaram a casa e, como era habitual, Dona Aurora foi preparar o almoço para os dois. Subitamente ouviu-se
um gemido. O avô estava encolhido no
meio do salão com dores insuportáveis.
O avô passou por tudo… Entrou na ambulância, depois no hospital e por fim
Os avós tinham em casa imensos pe- na morgue. O rosto da Dona Aurora didaços velhos de madeira frágil que, zia tudo: a história tinha parcialmente
sem saber bem ao certo como, conse- acabado.
guiam suportar as tarefas de capas forNesse momento, o livro caído cometes e embelezadas que contavam históçou a descolar-se em folhas de papel
rias de todos os tipos de guerreiros do
que voavam. As letras continuavam a
mundo.
escorregar, desamparando as palavras,
No meio daquela confusão, nas entre- que tentavam segurar-se, mas em vão.
linhas daquele labirinto, havia um livro: A única tinta ainda visível era a da prio Livro. Este livro era diferente, contava meira palavra escrita - Paixão - porque
histórias que ainda ninguém tinha lido, essa permanecia…
a não ser o autor e a Dona Aurora.
Ana Raquel Pereira, Nº 1, 10º CT3
Paixão era o diário do guerreiro mais

A nossa Escola não pára!
Com um projeto Comenius ainda a decorrer e a entusiasmar professores e alunos, o agrupamento tem agora um projeto Erasmus +
aprovado para os dois anos letivos que se seguem. Entre 2014 e 2016
será desenvolvido o projeto Hard-Soft Skilling: Charting Your Career
Path que envolverá os seguintes países: Roménia (país coordenador),
Bulgária, Turquia, Itália, França, Alemanha, Espanha e Portugal. Com
este projeto pretende-se desenvolver nos alunos competências conducentes a uma melhor gestão da carreira futura, quer em termos de
competências técnicas (hard skills) quer em termos de competências
transversais (soft skills). O público-alvo são jovens entre os 14 e os 17
anos de idade, a frequentar cursos cientifico-humanísticos que tenham
bons conhecimentos da língua inglesa. Os alunos aprenderão a pesquisar ofertas de emprego, a escrever cartas de candidatura, a redigir um
CV atrativo e a reconhecer e desenvolver talentos, entre muitas outras
tarefas que lhes possibilitarão uma inserção profissional adequada ao
seu perfil individual.
Entre os dias 25 e 29 de novembro, o Diretor do Agrupamento, Armando Anacleto, e o Coordenador do projeto, Luís Nunes, deslocaram-se
à cidade de Roma, em Itália, para a primeira reunião de coordenação
e arranque do projeto. Levaram consigo informações sobre o sistema
educativo português e sobre a situação do mercado de trabalho em
Portugal e trouxeram uma perspetiva mais abrangente e informada sobre a mesma realidade nos países envolvidos no projeto.
Prof. Luís Nunes

INTERCÂMBIOS
INTERCÂMBIOS

PROGRAMA DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DA ESCOLA SEDE

O Livro Gigante
A aula de português tinha começado às oito da manhã e a professora falava da
importância da leitura. João já tinha adormecido e por volta das oito e meia foi
acordado pela voz da professora a repreendê-lo.

- Quando é que vais desaparecer?- perguntou João com desprezo.
- Quando realmente entenderes que ler é importante - respondeu Miguel.

- Eu vivo bem sem ler! - afirmou João - Não preciso que um livro com olhos me
Era a segunda semana de aulas e o aluno continuava a não conseguir ficar acordiga o contrário.
dado na primeira aula da manhã. Esfregou os olhos, olhou para a frente e não
podia acreditar no que via. Ainda deu alguns estalos na própria cara para ver se - Não percebes que a leitura te dá oportunidades de fazeres coisas que nunca
estava a sonhar, mas não. Estava mesmo um livro enorme à sua frente, mesmo poderias fazer na vida real?
ao lado da professora.
- Tais como? - questionou.
E quando digo livro enorme, refiro-me a um livro da altura de um humano, com - Viajar: pelo mundo, pelo tempo, por onde quiseres. Descobrires coisas novas
membros superiores e inferiores, com dois olhos e uma boca, algo que parecia que nunca pensaste saber. Tudo isto está ao teu alcance! Basta quereres.
ter saído de uns desenhos animados.
João ficou pensativo, talvez o livro com pernas tivesse razão, talvez valesse a
João não sabia bem que tipo de reação deveria ter em relação àquela situação pena ler alguma coisa.
bizarra. Todos os seus colegas pareciam estar normalíssimos e o rapaz não entendia o que se passava. Foi então, que a professora começou a falar e apresen- Nesse instante, sentiu alguém a tocar-lhe nas costas e, quando deu por si, está
tou o suposto livro como sendo um novo aluno da turma, de nome Miguel. O novamente na aula de português. Tinha sido só um sonho, não havia livro nenovo aluno iria andar vinte e quatro horas por dia com João, até que este perce- nhum.
besse a importância da leitura.
- Estás bem?- perguntou a colega da carteira de trás - Estás a dormir há séculos!
João não sabia o que pensar, aquela situação não tinha cabimento nenhum. Era, João respirou fundo. Agora estava tudo bem. Virou-se para trás e respondeu
de facto, verdade que não gostava propriamente de ler, mas aquilo parecia-lhe apenas:
extremo. Andar com um livro falante atrás? Mas em que cabeça é que isto fazia
- De uma coisa tenho a certeza, nunca mais adormeço nas aulas!
sentido?
Jéssica Santinha 10º CT3
A campainha tocou, João saiu da sala e quando olhou para trás reparou que
o livro gigante o seguia. Sentou-se num banco do corredor e, mal deu conta, lá
estava Miguel ao seu lado.

Velhos livros
- Adeus! - disse um velho livro de His- para fazer um trabalho de História e o mas não havia nada que pudesse fazer
tória, ao ver um outro ser requisitado. requisitou.
para evitar aquele massacre. Afinal, ele
era apenas um livro e tudo o que disHá já dois meses que o livro estava na- A princípio, o livro ficou feliz mas,
sesse não iria ser ouvido e sendo um
quela prateleira sem que ninguém lhe mais tarde, apercebeu-se que os rapaobjeto imóvel, não podia fugir e ir emmexesse. Parecia que o seu conteúdo zes eram malfeitores que não tencionabora, só podia ficar e aguentar, firme.
não era interessante.
vam usá-lo como deveriam.
Quando o grupo terminou o trabalho,
As pessoas que passavam por aque- Naquele mesmo dia, o grupo juntouentregou o livro de novo à bibliotecária
la biblioteca nem reparavam nele, iam -se na garagem de um dos membros
que, sem reparar nas páginas a menos,
logo às prateleiras onde estavam os li- para trabalhar, mas esse mesmo memo colocou na prateleira.
vros de capas coloridas e títulos apela- bro, ao aperceber-se que a tarefa de estivos.
crever toda a informação que encontra- De regresso à prateleira, o livro lava ia demorar imenso tempo, começou mentava-se aos colegas do sucedido.
Esta situação durou mais três meses,
a arrancar folhas ao livro.
Foi então que eles engendraram um
até ao dia em que um grupo de jovens
plano: iriam apertar-se de modo a que
estudantes necessitou do velho livro O livro podia queixar-se à vontade,
o livro, não cabendo no espaço para ele

destinado, caísse no chão e se abrisse
no sítio das páginas rasgadas.
E assim aconteceu. Umas horas mais
tarde, quando a bibliotecária ia a passar, o livro caiu, de modo a que ela visse o que lhe tinha acontecido.
Ao ver tal horror, ela chamou de imediato os rapazes que, envergonhados,
lhe deram as folhas arrancadas. Ela,
cuidadosamente, colou-as de novo no
livro.
E foi assim que o livro ficou feliz, não
novo, apenas feliz.
Natacha Fatelo – 10 CT3
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Alunos e professores do Agrupamento na Alemanha com o projeto Comenius GYG

De 12 a 16 de novembro decorreu mais uma mobilidade no âmbito do projeto
Comenius GYG, coordenado pelo professor João Teodósio. Dez alunos e quatro
professores do agrupamento deslocaram-se à cidade de Nuremberga e foram
recebidos na Regina Stein Schule, uma escola para alunos com dificuldades de
aprendizagem.

Intercâmbios

INTERCÂMBIOS

Intercâmbios

INTERCÂMBIOS

Coordenadora da Educação Especial

inclui o Reichsparteitagsgelände, um conjunto de construções utilizadas pelo
partido Nazi nos congressos de 1933 e 1938 para desfiles e propaganda. Vistamos a exposição permanente que explica a ascensão de Hitler ao poder e os
acontecimentos que ligam a cidade de Nuremberga ao período nazi.

No sábado, após um jantar típico alemão, servido na escola e confecionado por
Pela primeira vez, participaram numa mobilidade Comenius alunos e profes- um jovem chef alemão, a noite terminou no teatro com um espetáculo de dança
sores da educação especial. Os professores tiveram oportunidade de conhecer contemporânea.
métodos e estratégias de ensino usados nesta escola, que acolhe alunos até ao
De salientar a forma como toda a escola se mobilizou para receber os parceiros
terceiro ciclo e visa preparar a sua integração no ensino secundário, em escolas
Comenius, proporcionado um excelente acolhimento, exemplo disso, foi a recede ensino regular ou profissional.
ção no aeroporto por alunos alemães com cartazes, flores e postais, a abertura
O programa proporcionou inúmeras oportunidades para interagir com alunos das salas de aula aos alunos estrangeiros, o alojamento de alunos e professores
e professores dos países parceiros: a Estónia, a Polónia, a Alemanha, a Bélgica, em casas de famílias alemãs, a colaboração dos pais na confecção de refeições
além do nosso país. Durante quatro dias, alunos e professores conheceram a na escola, bem como a sua presença em várias das atividades promovidas, e
bela cidade de Nuremberga e partilharam experiências únicas.
finalmente, o acompanhamento dos vários professores alemães em todos os
momentos da visita.
Além das atividades desenvolvidas na escola, houve várias saídas lúdicas, como
a ida ao bowling, às piscinas e ao zoo. Várias visitas culturais e um peddy-paper Os alunos Ricardo Rosa, Ricardo Pires, Rodrigo Antunes, Andreia Cavaca, Anpelo centro histórico da cidade preencheram um programa intenso, variado e dreia Nunes, Mariana Garcia, Margarida Oliveira, Ana Afonso, Ana Salvado e Inês
muito apreciado por todos.
Faísca, acompanhados pelos professores João Teodósio, Ana Raposo, Fernanda
Oliveira e Célia Ferraz, irão certamente guardar boas recordações de quatro dias
Visitámos o castelo de Nuremberga. Fomos acompanhados por uma simpática
inesquecíveis passados em Nuremberga.
guia na casa do famoso pintor e ilustrador Albrecht Drurer. Passeámos junto
ao monumento aos Direitos Humanos e visitámos o Museu Nacional Germânico.
Ana Maria Raposo, Subdiretora
Fizemos uma caminhada no parque recreativo junto ao lago Dutzendteich, que

Entre o dia 12 e 16 de novembro, a nossa escola esteve presente na linda cidade Nesta visita estiveram incluídos cinco alunos abrangidos pela Educação Espealemã – Nuremberga. Esta presença decorreu do projeto resultante de Parcerias cial: Ricardo Pires; Ricardo Rosa; Rodrigo Antunes; Andreia Cavaca e Andreia
multilaterais Comenius – “The Ultimate Guide for Young European Guides”(GYG) Nunes. Dos testemunhos recolhidos sobressaem expressões como: “Foi espetarespeitante ao biénio 2013-2015.
cular!”; “Adorei!” “Não percebia o que diziam mas adorei ir porque para além de
conhecer novos amigos, nunca tinha andado de avião e de metro.”; “Fiz muitos
No dia 12, logo à chegada do aeroporto, fomos recebidos de braços abertos,
amigos e a prova está no meu facebook!”; “Gostei imenso das visitas aos museus,
sorriso estampado no rosto e coroados com uma flor para cada um de nós, ofeao castelo e aos locais históricos da cidade. Foi tudo muito bonito!”; “Quando é
recida pelos alunos da Escola Regina Stein que nos acolheram e conduziram até
que vamos outra vez?” (…)
ao local.
O que permanece em cada um de nós, entre a partida e a chegada, não são apeO local de encontro foi na Escola Regina Stein, onde nos saudaram com o colorinas os dias. É, sobretudo, a riqueza daquilo que se conheceu, do que se sentiu, do
do de cada uma das bandeiras de cada País: Portugal, Alemanha, Estónia, Polónia
que se experimentou, do que se viveu. Aprendemos a olhar para além da nossa
e Bélgica.
cultura, para além da nossa História, para além da nossa Língua, para além de
Foi nesse local que conhecemos novos amigos e trocamos sons e aromas cultu- nós próprios. Desta experiência resultou um olhar novo, um sentir e um pensar
rais de cada País.
diferente porque se veio mais rico, não só em experiências, mas em amizades
Os momentos dos dias seguintes foram repletos de experiências maravilhosas que se cultivaram, culturas que se respeitaram e Línguas que se entenderam. Se
que os nossos sentidos absorviam avidamente, sem querer perder momento al- este é o propósito do projeto Comenius, este foi um propósito totalmente cumprido.
gum.
Fernanda Bastos,

Intercâmbio escolar internacional com o Instituto Dulce Chacón de
La Garrovilla, Mérida
No dia 27 de outubro, o Agrupamento de Escolas do Fundão, representado pelos professores de Espanhol, Ricardo Gaspar, Carla Rocha, Cidália Oliveira e Joana Manteigueiro, teve o prazer de receber um
grupo de 45 alunos do Instituto Dulce de Chacón de la Garrovilla, Mérida (Espanha), acompanhados por
dois docentes espanhóis, sendo um deles o Diretor, José Saquete. Este evento realizou-se no âmbito do
Intercâmbio escolar internacional existente entre as duas instituições há cerca de oito anos.
Durante as diversas atividades, cuidadosamente preparadas e enquadradas no programa, a Direção
do nosso Agrupamento esteve sempre presente, tendo feito parte da equipa pedagógica que recebeu
os professores e os alunos de Mérida. A receção efetuou-se no anfiteatro do Agrupamento, onde os
colegas espanhóis e respetivos discentes foram brindados com uma apresentação geral do meio escolar
em que diariamente nos relacionamos, e da cidade do Fundão.
De seguida, os alunos realizaram variadas atividades, entre as quais, partidas de futebol e de basquetebol. Posteriormente, todos se deliciaram com o almoço saboreado na cantina. Durante a tarde, com o
indispensável apoio do município fundanense, concretizaram-se os restantes pontos delineados pelo
Grupo de Espanhol e pelo Núcleo de Estágio para este intercâmbio escolar.
Núcleo de Estágio de Espanhol

Intercâmbio escolar internacional com o Instituto Lucía de Medrano e visita de estudo a Salamanca
No dia 7 de novembro, os alunos de
Espanhol, Português e Geometria Descritiva de 10º e 11º anos, do Agrupamento de Escolas do Fundão, deslocaram-se ao Institulo Lucía de Medrano,
de Salamanca. Este evento realizou-se
no âmbito do Intercâmbio Escolar Internacional existente entre as duas

instituições há aproximadamente uma fiteatro principal da escola, onde os
década.
colegas espanhóis nos brindaram com
um vídeo referente à belíssima cidade
Os alunos e os docentes portugueses
de Salamanca. Por seu lado, os alunos e
foram recebidos, calorosamente, pelo
professores do nosso Agrupamento deDiretor e por dois professores de Porclamaram diversos poemas de Eugénio
tuguês da escola salmantina, Javier e
de Andrade, fizeram alusão ao seu perYolanda. A receção efetuou-se no ancurso biográfico, apresentaram a escola e diversos aspetos da região beirã.
Durante a manhã, os alunos de ambos
os países realizaram um leque variado
de atividades promotoras da interação
sócio-linguística. Entre elas, destaca-se
um jogo, em que havia grupos mistos
(discentes portugueses e espanhóis),
sendo um dos objetivos o conhecimento dos colegas do país vizinho, através

INTERCÂMBIOS

INTERCÂMBIOS

INTERCÂMBIOS

INTERCÂMBIOS

INTERCÂMBIOS

INTERCÂMBIOS
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da troca de experiências, gostos e características físicas. Esta atividade serviu para que houvesse uma aproximação rápida e benéfica entre todos.
Mais tarde, decorreu o almoço, momento que permitiu conhecer e degustar alguma da gastronomia tradicional
espanhola.
Durante a tarde, realizou-se a visita ao
centro histórico de Salamanca, tendo
sido objeto de análise e estudo a Catedral, a fachada da Universidade, a Casa
das Conchas e a Praça Maior. Todos os
espaços mereceram a atenção, curiosidade e entusiasmo da generalidade dos
alunos.
Núcleo de Estágio de Espanhol
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2034 É JÁ DAQUI A VINTE ANOS...

ATIVIDADES PROGRAMADAS:
Durante este mês, mais propriamente no dia 19, realizar-se-á o Corta Mato
Escolar. A participação de todo o agrupamento nos diversos escalões, implica
uma grande logística a concretizar. O grupo de Educação Física, desde já, estende o convite à comunidade escolar e agradece a compreensão bem como a
disponibilidade de todos os envolvidos.

No âmbito da colaboração com A Beira Serra - Associação de desenvolvimento local, que em Novembro comemorará 20 anos de
existência, foi solicitado que alunos de vários níveis de ensino do
nosso Agrupamento elaborassem alguns textos subordinados ao
tema “Eu e a minha terra em 2034 - o que faz falta, o que fazer…”.
Estes trabalhos serão dados a conhecer através da edição de uma
brochura com os contributos recebidos.

Boa sorte para todos os participantes.

CAMPEONATOS ESCOLARES DISTRITAIS.

casa de turismo rural com uma Quinta Pedagógica com animais e produtos hortícolas. As casas velhas transformadas em casas turísticas param quando vêm
“Eu quero que a minha terra, Alcaria, em 2034, tenha muitas coisas divertidas
turistas terem onde se alojar. Seria bom que o grupo desportivo tivesse campo
para os meus filhos se divertirem, mas nada que polua muito. Obviamente, não
de futebol de 11, futebol de praia, bem como espaços para incentivar outro tipo
será para mim que, por essa altura, já terei 31 anos.
de desportos como natação e atletismo…”
Quero que Alcaria tenha:
Miguel Cardoso Maximino, 6ºE
Uma biblioteca, onde os meus filhos possam ler as suas histórias, as dos outros
e onde estudem.
“Eis-me na terra que me serviu de berço e que ainda me acolhe – Fundão – cidaUm hotel, onde a aldeia possa aconchegar os visitantes que venham visitar as
de provinciana, acolhedora, abraçada por duas serras, Estrela e Gardunha.
“Aldeias com história” como por exemplo Castelo Novo.
Emigrei. A terra que me viu nascer não me oferecia as condições mínimas para
Um cinema, onde possa ver filmes com a minha família.
ficar. Faltava emprego, pão, esperança. Parti, como os outros, em busca de dias
Uma escola, perto de casa, para não se poluir muito o ambiente, com desloca- melhores. Os anos passaram, a vida melhorou, mas as saudades aumentaram e
ções desnecessárias.
o regresso impôs-se - tudo mudou.
Um supermercado, pois cada vez que preciso de fazer compras, tenho de ir ao Com espírito empreendedor e políticas mais amigas dos seus habitantes, enFundão.
contrei uma cidade mais autossuficiente. Apostou na agricultura, na exportação
Uma farmácia, para que quando alguém está doente, possa ser atendida de for- de fruta e nos seus derivados. Assomaram novos postos de trabalho. O comércio
e o turismo floresceram. As pessoas voltaram e a natalidade aumentou. Com
ma mais rápida e eficiente…”
uma maior aposta na agricultura, uma escola agrária surge com naturalidade.”
Diogo Freire, 6ºD, Nº13
Alunos do 7º A
“Se dependesse de mim, a minha terra em 2034 teria vários hotéis, supermercados, lojas e parques infantis para as crianças brincarem. Teria uma escola muito “Vinte anos se passaram e tanto mudou… O Fundão é agora uma cidade muito
grande e ninguém seria nem rico nem pobre. Os alunos não eram mal comporta- diferente. Esta cidade, aparentemente estagnada em 2014, fervilha de atividade.
dos e eram sossegados. As crianças estavam mais atentas e tinham boas notas. Jovens percorrem as ruas com conversas díspares, mas animadas.
Havia mais professores e toda a gente estava muito feliz com as suas famílias. A cidade conseguiu atrair investimento graças ao esforço de todos na divulTodos poderiam ir a vários restaurantes e ninguém andava de mau-humor.
gação das excelentes condições que possuía e várias novas empresas criaram
Nessa cidade, todos andavam felizes, pois recebiam o ordenado e não tinham postos de trabalho.
de andar sempre a poupar, para comprar coisas essenciais a um maior bem es- O mapa da cidade contém inúmeros pontos verdes, locais onde os mais velhos
tar... “
descansam, os adultos pausam e os mais novos brincam. Esta preocupação com
Inês Afonso Pires, nº14, 6ºE o ambiente despoletou outras iniciativas. A utilização de painéis solares tornou-se comum, inclusive na rede pública de iluminação. O desporto tornou-se um
hábito e é natural ver as pessoas na rua a passear, correr e a utilizarem os equi“Neste momento a Capinha tem 620 habitantes, muitas casas velhas e outras pamentos disponibilizados pela Câmara. Sendo uma cidade com preocupações
abandonadas. É também uma aldeia de muita emigração, mas no Verão tem mui- ecológicas tinha de ter um centro veterinário e de adoção de animais, que funciona, parcialmente, em regime de voluntariado…”
ta gente.
Turma 10CT2

Em 2034, espero que o Vale Dourado seja reconstruído, transformando-se numa

Concurso EUROSCOLA

No âmbito da disciplina de Área de Expressões, a turma
APS12 do Agrupamento de Escolas do Fundão está a desenvolver uma atividade natalícia, que envolve não só toda a comunidade escolar, mas também outras instituições do Fundão.
Uma das atividades consiste na criação de uma árvore ecológica para o VI Concurso da Árvore de Natal 2014, promovido
pela nossa autarquia. Outra atividade, é o presépio de Natal,
onde tentamos promover o espirito Natalício, já que a escola
é vista para todos como uma segunda casa, assim, pretendemos que esteja “presente” no presépio, toda a comunidade
escolar, como se de uma grande família se tratasse.
Estamos ainda envolvidos numa dramatização direcionada a
diferentes públicos-alvo, onde recuperamos e valorizamos as
tradições natalícias da nossa região.
Prometemos dessa forma animar com mensagens de paz e
amor a nossa escola e os utentes de várias instituições do
nosso concelho.
Beatriz Correia, Fátima Batista, Marlene Silva

É com muito gosto que iniciamos este ano letivo, com um novo projeto “Secção Desportiva”, de forma a manter a comunidade escolar atualizada acerca
de informações, reflexões, classificações, resultados desportivos e atividades
dinamizadas pelo grupo de Educação Física.

Em DEZEMBRO…dia 11/12/2014…Torneio de Badminton…

Eis alguns excertos dos trabalhos elaborados:

Atividades da turma APS12

Agenda Desportiva Mensal

EUROSCOLA é um concurso que visa selecionar, a
nível nacional, as escolas que irão representar Portugal nas Sessões Euroscola do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, onde, durante um dia, jovens
de toda a União Europeia debatem temas europeus.
Para participarem, as escolas tem de apresentar
um trabalho subordinado ao tema:

Ensino público e privado: que desafios?
Quem pode participar
As Escolas participantes no Parlamento dos Jovens – Secundário, que tenham
eleito um número superior a 10 deputados para a respetiva Sessão Escolar. Os
alunos participantes tem de:
•ter até 18 anos;
•estar inscritos no 10.º ou 11.º ano.
Como participar
Enviando um trabalho sobre o tema Ensino público e privado: que desafios?,
para os serviços regionais do IPDJ ou para os serviços regionais da área da juventude das regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, via correio eletrónico,
até dia 31 de janeiro de 2015.
Para aceder a mais informação, os interessados devem consultar a página do
Euroscola no Portal da Juventude e o regulamento.

Já se conhecem as datas, os adversários para a realização do Campeonato Escolar Distrital de cada modalidade.

Quadros Competitivos:

Em regime de concentração:

ATIVIDADES REALIZADAS:

Por motivos climatéricos, não foi possível realizar o CORTA MATO ESCOLAR. A
data
agendada será a 3 de Dezembro de 2014, se S. Pedro permitir!!!!!….
O “Núcleo de Badmínton” realizará 2 concentrações: na ES Amato Lusitano
(15.01.2015) e na ES Fundão (04.02.2015).
A Final Distrital será a 18.03.2015 na EBS Faria de Vasconcelos –CB.

AGENDA DESPORTIVA MENSAL

Os restantes quadros competitivos dos, “Núcleo de Ginástica” (realizará a Final
Não perder no dia 03/12/14, ESFundão vs ES N Alvares –CB no Pavilhão Gímno
Distrital na EB Cidade de Castelo Branco); “Núcleo de Multiatividades” (realizará
(14.30h) em Basquetebol Feminino.
3 concentrações: no Instituto Vaz Serra, na ES RS de Penamacor e na ES Sertã;
“Núcleo da Natação” (realizará 2 concentrações: na ES F H Pinto da Covilhã e na
EBS F Vasconcelos de Castelo Branco e “Núcleo Futsal Masculino” até ao fecho
Vem apoiar a tua Escola.
desta edição as datas da competição ainda não são conhecidas.

Brevemente serão colocadas novas informações, no quadro expositor junto ao gabinete de Ed. Física assim como na próxima edição da
Secção Desportiva.

Saudações Desportivas
Até à próxima edição.

JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU
ANIMAIS DA QUINTA
GALINHAS? O QUE SÃO?
Conhecer e identificar os animais da quinta, as características de cada um e o seu habitat, levou-nos a procurar informação, a observar e a analisar o que nos rodeia.
Hoje deixamos um pouco das aprendizagens feitas e nos
ocuparam nas várias áreas de conhecimento.
DUARTE (3anos): “Cantem” e põem ovos.
MARIA (4 anos): São as mães dos pintainhos. Comem milho.
Põem ovos brancos.
MADALENA (4 anos): São as mulheres dos galos, põem ovos
e têm uma crista. São castanhas no corpo e um rabo às cores,
nas patas são amarelas e gostam de comer milho com o bico.
Vivem no galinheiro numa quinta.
MARTIM (3 anos): Vivem num galinheiro. Guardam os ovos,
para “explodirem” e depois nascem os filhos.
RÚBEN (5 anos): É uma ave, tem penas no corpo dela e uma
crista, tem duas patas, um bico e asas. É a mãe dos filhos e a
mulher do galo. Põe os ovos e cuida dos filhos.
TELMA (3 anos): São a mãe deles. São “piu-pius”.
TOMÁS (4 anos): Vivem numa capoeira, põem ovos e põem-se em cima dos ovos para aquecer e eclodir e quando os
ovos estão eclodidos, partem um bocadinho e saem de lá os
pintainhos.
Meninos do jardim de infância de Pêro Viseu
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Alguns alunos do 5ºA e do 5ºC resolveram matar saudades dos bons velhos tempos passados nas suas escolas do 1º ciclo e
fizeram uma pequena visita aos professores amigos que os viram crescer diariamente durante uma fase tão importante das
suas vidas. Puseram as conversas em dia e resolveram partilhá-las connosco.
A Rita e o Miguel do 5ºA foram à EB1 de Aldeia de Joanes visitar o professor A Joana, a Ana Sofia, a Beatriz, o Pedro, o Diogo e o Guilherme do 5ºC foram à
Agostinho Craveiro:
EB1 Santa Teresinha visitar a professora Manuela Roque:
Rita e Miguel: Gosta de ser professor?
Prof. Agostinho: Eu adoro ser professor. Para mim ser professor é uma paixão
Rita e Miguel: Há quantos anos é professor?
Prof. Agostinho: Sou professor há 34
anos.
Rita e Miguel: Porque seguiu esta profissão?
Prof. Agostinho: Escolhi esta profissão um pouco por acaso. Na altura tinha sido o 25 de abril e, influenciado
pelas mudanças que estavam a acontecer, acabei por escolher este curso.
Rita e Miguel: O que sentiu quando
nos recebeu no primeiro dia de aulas
do 1ºano?
Prof. Agostinho: Fiquei encantado
com vocês e percebi que havia muito
trabalho a fazer, mas tive logo a certeza que iria correr tudo muito bem.

Rita e Miguel: Sempre que lhe fazía- Joana - Porque é que escolheu ser pro- que a marcou especialmente?
fessora do 1º ciclo?
mos surpresas o que sentia?
Prof.ª Manuela - Momentos especiais,
Prof. Agostinho: Sentia um grande Profª. Manuela - Porque sempre gostei houve muitos, mas o que me marcou
de ensinar crianças dos 6 aos 9 anos.
prazer.
mais profundamente foi a atitude de
união para com os colegas e o facto de
Rita e Miguel: Qual foi o momento Joana - O que mais aprecia na sua proterem obtido bons resultados nos examais significativo que viveu com a nos- fissão?
mes nacionais.
sa turma?
Prof.ª Manuela - O que mais aprecio é
Joana - Costuma manter contacto com
Prof. Agostinho: Eu vou escolher dois ver um aluno desenvolver os seus coos antigos alunos? Porquê?
nhecimentos e a sua criatividade e que
que são:
faça parte de uma turma unida.
Prof.ª Manuela - Sim, mantenho conO primeiro dia, quando chegaram, e
tacto, porque ao serem meus alunos,
o último dia, que foi o da partida. Este Joana - Quais são os defeitos e as quacriam-se laços e é raro perder o conúltimo foi um dia que me marcou mui- lidades que apontaria à nossa turma?
tacto.
to porque, por um lado, sentia o meu
Prof.ª Manuela - Um dos defeitos que
dever cumprido e, por outro, sentia que
Joana - Terminamos a nossa conversa
apontaria a alguns dos alunos seria separte de mim estava a partir com vocês.
pedindo alguns conselhos à nossa prorem demasiado faladores e também a
fessora para podermos ser melhores
Rita e Miguel: O comportamento dos falta de atenção. Mas também têm as
alunos.
seus alunos de hoje é diferente do dos suas qualidades, tais como o facto de
serem trabalhadores e de manterem Prof.ª Manuela - Estejam atentos nas
seus primeiros alunos?
entre si uma união.
aulas e tenham vontade de aprender,
Prof. Agostinho: Sim é diferente, os
pois o aprender é infinito.
alunos de hoje são mais vivos e entu- Joana - Ao longo destes 4 anos passasiastas e tem mais dificuldade em mo- dos connosco, houve algum momento
derar as suas atitudes.

Edgar: Porque é que escolheu ser pro- Profª M. José - À turma do quarto
ano que deixei e que eu segui durante
fessora do 1º ciclo?
quatro anos, não tenho muito a aponProfª M. José: Eu escolhi ser profestar porque foi uma turma excecional,
sora do primeiro ciclo porque sempre
que sempre mostrou muito interesse e
gostei da escola e admirava a minha
muitas capacidades e ainda hoje tenho
professora da escola primária. Sou promuitas saudades de todos eles. Claro
fessora porque gosto de ensinar e prinque, de vez em quando, havia um dia de
cipalmente porque gosto das crianças.
maior excitação, mas posso dizer que
Edgar: O que mais aprecia na sua pro- sempre trabalhei com disciplina e os
fissão?
meninos foram sempre muito respeitaProfª M. José - O que mais aprecio na dores. Embora alguns não fizessem os
minha profissão é trabalhar com crian- trabalhos de casa e outros chegassem
ças porque é a coisa mais maravilhosa um bocadinho mais atrasados, devo dique há no mundo. Gosto de ensinar zer que a minha turma me deixou muie principalmente, de ver as crianças tas saudades, fui muito feliz com eles
crescer, de ver a evolução dos conhe- durante quatro anos.
cimentos e da educação delas, porque Edgar - Ao longo destes 4 anos passaser professora hoje, é também ser edu- dos connosco, houve algum momento
cadora. Gosto de ver o quanto contri- que a marcou especialmente?
bui para ver as crianças crescer para
Profª M. José - Houve tantos momenum dia terem um bom desempenho entos em que na aula surgiram comentáquanto cidadãos.
rios espontâneos que nunca esquecerei,
Edgar - Quais são os defeitos e as qua- como por exemplo naquele dia que eu
lidades que apontaria à nossa turma?
vinha um bocadinho triste, devem ter

notado e o Lucas disse:” Ó professora,
hoje não está bem! Parece estar um bocadinho murcha!” e o Daniel respondeu
“Pois é! Parece uma flor a precisar que a
reguem.”, e eu nunca esquecerei. Claro
que houve mais comentários desses e
foram muitos porque trabalhamos muito a dramatização, participamos em diversos concursos e tivemos a felicidade de ganhar alguns deles e de receber
prémios. Ficamos muito felizes com os
momentos em que tivemos a oportunidade de ir a Lisboa por termos ganho
o terceiro prémio da aventura literária,
fomos visitar o Museu da Presidência e
fomos ao parque para receber o nosso
prémio, esse dia foi realmente um dia
que ninguém esquecerá.

era chegar e vê-los, estava muito apreensiva porque realmente tinha muitas
saudades de estar com eles e não sabia
como iria conseguir trabalhar. Surgiram outras crianças e, quando estamos
diante das crianças, esquecemos tudo
e estou muito feliz hoje com os meninos que tenho.
Edgar - Como professora experiente
que é, qual o conselho que nos daria
para sermos melhores alunos?
Profª M. José - O conselho que eu dou
para serem melhores alunos é que se
interessem pelo que há para aprender,
que demonstrem empenho, que estejam muito atentos e claro, que respeitem os professores e as regras.

Edgar - Como se sente quando, pas- Edgar - Costuma manter contacto com
sados 4 anos, deixa uma turma e pega os antigos alunos? Porquê?
numa nova?
Profª M. José – Claro, como eu já disse,
mantenho o contacto com os meus
Profª M. José - Quando deixei os mealunos,
encontramo-nos pessoalmente
ninos do quarto ano, pensava como é
que iria poder trabalhar sem eles. Esta- e quando não nos vemos, comunicava tão habituada a eles, a minha alegria mos por telemóvel e Internet.

A Matilde Marcelino e Margarida Carvalho do 5ºC, foram visitar o professor Carlos César da Silva à EB1 de Dominguiso.
Matilde e Margarida - Porque é que escolheu ser professor do 1ºciclo?

especiais, mas, para destacar um, escolheria a festa de final de ano/ciclo porque serviu como reconhecimento ao trabalho desenvolvido por todos.

Professor Carlos - Não foi uma “primeira escolha”. Quando fiz o antigo 7ºano,
foi no ano a seguir ao 25 de abril de 1974 e era muito difícil entrar na universi- Matilde e Margarida - Como se sente quando, passados 4 anos, deixa uma turdade. Para não ter que esperar dois anos, fiz exame de admissão ao Magistério, ma e pega numa nova?
entrei aos 15 anos e cá continuo, ao fim de 34 anos como professor.
Professor Carlos - As despedidas são sempre difíceis, são quatro anos de conMatilde e Margarida - O que mais aprecia na sua profissão?
tacto diário, o que obviamente cria laços mais fortes do que a simples relação
professor/aluno. No entanto, quando pegamos numa nova turma é um novo
Professor Carlos - A possibilidade de contribuir para o desenvolvimento intedesafio que começa.
gral dos meus alunos.
Matilde e Margarida - Como professor experiente que é, qual o conselho que
Matilde e Margarida - Quais são os defeitos e as qualidades que apontaria à
nos daria para sermos melhores alunos?
nossa turma?
Professor Carlos - Trabalhar mais e estarem atentos(as) nas aulas.
Professor Carlos - Defeitos: só um comum a todos - preguiçosos.
Matilde e Margarida - Costuma manter contacto com os alunos? Porquê?
Qualidades: serem amigos, bem-comportados e inteligentes.
Professor Carlos - Sim, porque eu entendo que quando os alunos deixam o
Matilde e Margarida - Ao longo destes quatro anos passados connosco, houve
primeiro ciclo, continuam a ser um pouco “meus/minhas”. Gosto de saber como
algum momento que o marcou especialmente?
corre a vida académica deles(as), e, mais importante que tudo, fica a amizade e
Professor Carlos - Os momentos passados com os meus alunos têm que ser os amigos visitam-se.
sempre
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O T…

Entrevista

O T…pode ser tomate
Para salada

O grupo de 3ºano da EB de Fatela fez o estudo do passado do meio local. Entre
outras tarefas realizou uma entrevista a um jovem que nasceu e vive na Fatela.

Ou ser tapete
Para chão
Ou ser teia

Luana - Como se chama?

para aranha.

Diogo - Chamo-me Diogo Domingues Jesus.
Gustavo - Há monumentos e construções antigas na Fatela?
Diogo - Sim. A Capela de São Sebastião, a Capela do Anjo da Guarda, a Capela
de Nossa Senhora da Conceição, a Capela do Espírito Santo, o Campanário, o
Cruzeiro de Vila Pouca, o Palácio da Quinta de São José, a Casa Rocha, o Calvário
e o monumento do Anjo da Guarda.
Carolina - Na Fatela, há nomes de ruas relacionados com a história da nossa
localidade?
Diogo - Com a história da Fatela não, mas há nomes de ruas importantes relacionadas com a história. Rua Torta e Rua Direita.
Luana - Há painéis de azulejos alusivos à história da Fatela?
Diogo - Não, não há painéis de azulejos alusivos à história da Fatela, mas há os
Passos em azulejos.
Gustavo – Conhece alguma lenda relacionada com a Fatela?
Diogo - Sim, há lendas sobre a Fatela. Segundo uma lenda houve aqui, há muitos
anos, uma batalha que os muçulmanos ganharam. Eles passaram a chamar a este
local Fat – Alá (vitória de Alá). Com a evolução da língua passou a dizer-se Fatela.
Carolina - Quais as principais atividades económicas que se realizavam na Fatela?

O Edgar e a Beatriz do 5ºC foram à EB1 Santa Teresinha visitar a professora Maria José Peixoto.

t
T

EB1 DA FATELA

Diogo - A principal atividade económica que se realizava na Fatela era a agricultura, mas havia outras como, o sapateiro, o ferrador, o alfaiate e o comércio de
retalho.
Luana - Que alfaias e instrumentos se utilizavam nessas atividades?
Diogo - Na agricultura utilizava-se o arado, a charrua, o carro de bois e a carroça.

O T pode ser touro
Para tourada

Ou ser tijolos
Para casas

O T…pode ser tulipa
Para a mãe
Ou ser trator
Para o pai

Ou ser tambor
Para tocar.

Sofia Pereira Pão Mole

Ou ser tangerina
Para a Sofia.

2ºAno EB de Fatela

SER SOLIDÁRIO…
"Ser solidário é dar um sorriso a quem não tem."
"Ser solidário é brincar com qualquer um."
"Ser solidário é ajudar, até mesmo os que não precisam."
"Ser solidário é ser amigo de todos."
Com orgulho podemos ser bons, solidários e ajudar ou animar qualquer
pessoa.
João Couto 6ºE

FAZER COM QUE AS OUTRAS PESSOAS SEJAM FELIZES
SER ALTRUÍSTA
AJUDAR OUTRAS PESSOAS
Manuel Tavares 6ºE

Gustavo - Quais os pratos tradicionais da Fatela?
Diogo - Os principais pratos da Fatela são o ensopado de borrego, o arroz-doce,
as filhoses e os bolos tradicionais como é o caso dos doces de soda, folares, esquecidos entre outros.

Ser solidário é ajudar quem precisa sem esperar algo em troca.
Sónia Fonseca 6ºE

Carolina - Há trajes regionais próprios desta localidade?
Diogo - Os trajes regionais próprios desta localidade são o traje de trabalho no
campo, o traje do ferrador, do sapateiro, da forneira, da padeira, do pastor e da
pastora entre outros, os noivos, os romeiros, traje de ir à missa ou domingueiro,
os quais são recriados no Grupo de Danças e Cantares da Fatela.

Dá e ganha o sorriso de quem mais precisa...
Um abraço fortalece a alma...

Luana - Existem danças e jogos tradicionais próprios da Fatela?
Diogo - Sim, existem danças próprias e que ainda hoje são recriadas. Posso dar
como exemplo: O Fado da Nossa Terra, A Sopeira, A Brincalhona, O Anel que tu
me Deste, Agora é que eu vou ao Centro e o Fado do Grupo de Danças e Cantares
da Fatela, que recria o fado mandado com a música característica das Romarias
da Beira.

Antónia Silva 6ºE

Jardim de Infância de Enxames
Doces e compotas de outono

Quanto aos jogos tradicionais jogados na Fatela podemos referir o Jogo do
Cântaro (em que se ia passando o cântaro de barro de uns para os outros e quem E continua a confeção de iguarias do outono com produtos da nossa terra: maro deixasse cair perdia e tinha de arranjar um novo cântaro para se continuar) e melada, doce de abóbora com nozes, compota de marmelo e, a nossa preferida,
geleia de marmelo!
outro jogo é a Malha.
E que boas que ficaram! Todos levámos para casa para partilharmos com os
nossos familiares, mas também guardámos na escola para nos deliciarmos com
Diogo - As principais festas e romarias da Fatela são a Festa das Chouriças em elas nos nossos lanchinhos diários! Que boas torradas com geleia... que deliciohonra do Mártir São Sebastião, a festa em Honra do Divino Espírito Santo e a sas tostinhas com marmelada e doce de abóbora e que apetitosos iogurtes com
Festa em Honra do Anjo da Guarda e Senhor da Saúde.
compota de marmelo... Querem experimentar? Prometemos que vão ADORAR!
Carolina - Em que datas se realizam?
Gustavo - Quais são as festas e romarias que se realizam na Fatela?

Diogo - A festa em honra do Mártir São Sebastião realiza-se no Domingo Magro.
A festa em honra do Divino Espírito Santo realiza-se sete semanas depois da
Páscoa.
A festa em honra do Anjo da Guarda e Senhor da Saúde realiza-se no segundo
fim de semana de agosto.
Todos – Muito obrigado, por ter aceite o nosso convite, ter-se deslocado à nossa
escola e ter partilhado connosco estas informações acerca da nossa aldeia – a
Fatela.
Diogo – Foi um prazer.
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JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

JI e EB de Capinha

TER MEDO, o que é?

O OUTONO

São Martinho atrasou-se...

Os medos são difíceis de explicar mas, para os meninos do JI de Pêro Viseu, É a estação do ano em que já não está calor e às vezes está a chover muito.
depois das experiências vividas com as histórias da biblioteca Eugénio de AndraO outono é quando as folhas das árvores mudam de cor. Algumas ficam verdes,
de “Enredos, bruxedos e outros medos…”, o Halloween no jardim e na partilha
outras ficam amarelas, castanhas, vermelhas, cor de laranja e começam a cair
com os amigos da escola do 1º ciclo, a experiência com as caixas dos sentidos, é
para o chão. O vento quando está a soprar empurra-as e elas caem.
encantador perceber como estes receios são expressos e manifestados de forma
Um dia vestimos os casacos e fomos apanhar folhas ao pé do parque. Apanhátão pura e transparente. Ficam os registos:
mos folhas de muitas cores, de muitas formas e de muitos tamanhos. Já temos o
TELMA (3 anos): Não “sabo”. Quando tenho medo de bruxas vou para o colo da
registo ao pé da nossa árvore de outono.
professora.
É também no outono que ocorre normalmente o chamado, “Verão de São MartiMARIA (4 anos): É ter medo das bruxas. Quando tenho medo vou para ao pé da
nho”. Aproveitámos este dia mais quentinho, para ir assar as castanhas com os
minha mãe.
meninos da escola. Também vieram pessoas do centro de dia e da junta de freRÚBEN (5 anos): É ter medo das coisas assustadoras e coisas assustadoras são guesia. Estavam muito boas e muito quentes as nossas castanhas assadas. Brinfantasmas, bonecos, sons, caretas, bichos – alguns. É o barulho da Harley Davi- cámos, corremos, enfarruscamos a cara e lanchámos antes de voltarmos para o
dson quando se houve a primeira vez. Quando tenho medo escondo-me no meu nosso jardim. Que tarde bem divertida!
quarto e faço jogos e gosto de estar ao pé do pai.
No jardim também temos ouriços com castanhas do castanheiro e outros fruMARTIM (3 anos): É ter medo de bruxas, de gatos e de vampiros. Quando tenho tos de outono – abóbora, maçã, marmelo, dióspiro, avelã, noz, amêndoa, pinhão,
medo agarro-me ao Duarte que é corajoso e é meu amigo (colega também de romã, bolota…
3anos).
Meninos do jardim de infância de Pêro Viseu
DUARTE (3anos): É ter medo das pistolas, das pinhas e do lume. Quando tenho
medo vou para a sala para ao pé do mano.
TOMÁS (4 anos): É ter medo de fantasmas assustadores e brancos e barulhos
muito altos. Quando tenho medo faço uma tenda, rápido, e vou para debaixo
dela ou para debaixo da mesa. Quando tenho medo fico com frio.

No dia de S. Martinho, bem queríamos assar e provar a bela da castanha
mas, o Santo, devia andar para outras bandas em auxílio de alguém mais
necessitado.
Ficámos todo o dia a olhar pela vidraça da janela à espera dos raios de
sol que as nuvens e a chuva teimavam esconder. São Martinho atrasou-se.
Ou será que veio em outubro? Esteve tanto calor nesse mês!
O canal de meteorologia informava: “chuva para encher a barriga!”
Mas, depois de conhecermos a destemida Maria Castanha, enchemo-nos
de coragem e decidimos soprar as nuvens para outro lado.
No dia seguinte: soprámos, soprámos e, lá pela hora do almoço, o céu
ficou livre para deixar sorrir o sol.
A caruma estava pronta (obrigado Junta de Freguesia), o chão limpo das
pedras (obrigado Srs. Antónios).
Com a energia de uma “Maria Castanha”, ateámos o fogo e dançámos
ao redor da fogueira, tal qual uma festa de índios. Com direito a foguetes!
A alegria foi tanta que nos transformámos todos em familiares da Maria
Castanha!
Muita caruma, bom fogo e bela castanha! Ingredientes necessários para
um belo magusto e um pedaço de tempo divertido!
S. Martinho, esse, passou e pediu desculpa pelo atraso.

MADALENA (4 anos): Ter medo é ficar assustada. É ter medo de lagartas, gafanhotos, aranhas, relâmpagos, pessoas “morridas” na televisão. Quando ouço
algum barulho vou ver o que é que se passa. Quando tenho medo gosto de estar
ao pé da Bolotinha (cadela) e da minha mãe.
Meninos do jardim de infância de
Pêro Viseu

Jardim de Infância de Enxames
O nosso magusto
No passado dia 12 de novembro realizámos o nosso magusto, para o qual convidámos os nossos pais, os nossos irmãos e os nossos amigos idosos do Centro
de Dia de Enxames.
Com muito empenho e entusiasmo preparámos tudo para a fogueira: o local,com
a ajuda das pás e dos ancinhos, a caruma, que todos fomos apanhar na passada
6ª feira, as castanhas e não esquecemos as cadeiras para os nossos amigos idosos. Com tudo já pronto esperámos pelas nossos convidados.
Os nossos pais não puderam participar, por causa dos seus empregos mas o
Rúben, o irmão do Santiago Lopes, veio divertir-se connosco e deliciar-se com as
nossas apetitosas castanhas assadas. Também presentes estiveram os nossos
amigos idosos, que muito simpáticamente trouxeram para partilhar connosco:
sumos, bombons e boa disposição. E porque alguns idosos têm algumas dificuldades de locomoção fomos, mais tarde, ao Centro de Dia oferecer-lhes castanhas
descascadas por todos nós. E que felizes ficaram! E para terminar uma tarde tão
bem passada, partilhámos com todos as nossas canções alusivas ao outono e ao
magusto.
Obrigada a todos os que partilharam connosco esta bonita atividade.

Jardim de Infância de Enxames
Projeto « Comer bem dá saúde e faz crescer »
Iniciámos no passado dia 7 de novembro o projeto “Comer bem dá
saúde e faz crescer”, proposto pela Câmara Municipal do Fundão,
para o presente ano letivo.
A técnica Susana, que alguns de nós tão bem conhecemos já do ano
anterior, pois desenvolvemos com ela um projeto relacionado com a
compostagem de resíduos alimentares (continua a ser ainda nosso,
o objetivo de manter ativo o compostor que temos na nossa escola),
veio falar-nos de um assunto muito importante para termos uma
vida mais saudável: devemos comer bem. De entre muitas das coisas
que aprendemos nesta 1ª sessão, ficámos a saber o quanto é importante fazermos uma alimentação variada, que não podemos comer
doces todos os dias e que devemos beber muita água, pois ela é essencial à vida. No final respondemos a algumas perguntas que a Susana fez e ficámos a saber que todos nós comemos saudavelmente.
Vamos aguardar por mais ensinamentos/partilhas importantes,
não esquecendo estes que aprendemos neste 1º encontro.
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Jardim de Infância de Enxames
Projeto Bibliocaixas
Tal como no ano anterior, também neste ano letivo, estamos a participar no projeto Bibliocaixas, promovido pela Biblioteca
Municipal Eugénio de Andrade. Todos os meses as nossas amigas da biblioteca trazem-nos uma “bibliocaixa” carregadinha
de livros que nós lemos na escola e que também podemos levar para casa para lermos com os nossos pais.
Gostamos muito de levar livros para casa... não esquecendo o cuidado que devemos ter com eles, pois são muito nossos
amigos: ensinam-nos, divertem-nos, fazem-nos companhia e contam-nos histórias.
E para que a viagem dos livros, da escola para casa e da casa para a escola, seja mais confortável e mais segura, a Olga e a
Sónia, reciclando roupas fora de uso, fizeram para nós uns bonitos e úteis sacos. Obrigada pela ideia!
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A chegada dos heróis

Parte I

Tradições de Natal

Uma história contada em vários episódios...
Eduardo Pizarro
Uma noite fria acabara de chegar. Uma noite
demasiado escura, uma noite única, diferente de
todas as outras. Uma tempestade acompanhou-a,
o que é muito raro.
Numa rua longa e despercebida, existe uma casa
com telhados curvos e algumas divisões circulares. Nessa casa irregular decorria uma festa. Uma
festa com muita comida e bebida, com um maravilhoso entretenimento, com uma mobília fascinante, era a festa da Sra. Crocklin.
- Espero que estejam a gostar da festa! – exclamou a Sra. Crocklin.
- Claro que sim! – exclamou o Travanr.

Um homem alto com cabelo comprido castanho.
Os seus olhos eram castanhos-chocolate. Parecia
educado, mas ao mesmo tempo, exigente e sério.
Uma mulher de estatura média. Cabelo loiro
dourado pelos ombros, olhos azuis e alguma
maquilhagem para completar o rosto sorridente
dela. Ao contrário do Homem, a mulher parecia
doce e calma.
Ambos tinham uma capa azul escura muito longa, até aos pés, de colarinho alto, com enfeitos
em dourado.
Todos os convidados estavam de boca aberta e
os seus olhos estavam abertos de espanto.

- Esperem... esperem... esperem, de acordo com
o pergaminho vocês... têm 25 e 26 anos... a mim
não me parece que tenham essa idade. – disse
McLance.
- Sim, é verdade, não temos... na realidade, somos dez anos mais novos – disseram eles muito
tristes.
A Stormstin suspirou.
- Bom, também, a idade é só um número, vocês
até podem ser novos, mas o que importa é o vosso poder, por isso... aqui estão os dois últimos
escolhidos! – declarou a Stormstin.

O que vocês não sabem é que o Tranvanr, na verdade, é um cavalheiro rinoceronte falante.

- Foram vocês que cortaram a luz! – exclamou o
Sr. Lontry.

Os convidados bateram palmas, não só aos dois
últimos, mas também aos outros cinco escolhidos.

Pois esta a festa é são bem-vindos todos os que
são humanos e também a todos os que são aniplotissis (na forma mais comum, animais falantes).

- Não há tempo para acusações! – explicou rapidamente o Homem.

- Bom... já que estão todos os escolhidos aqui, é
melhor nós irmos embora... – disse McLance.

- Acho que é muito simpática por ter nos convidado a nós, animais, e aos humanos! – declarou
a Gata Felissen
- Sim! Uma junção agradável! – concordou contente o Lince Prrah.
- Muito obrigada! – agradeceu amavelmente a
Sra. Crocklin

- O quê?! Ninguém me… - exclamou o Coelho.
Mas foi interrompido por uma fonte de poder
vinda de um só dedo da mão direita da Mulher e
esta lançou-lhe um olhar feroz. O Coelho concordou com o olhar ilegível da mulher. Depois disto
o Coelho calou-se estranhamente.
- Não responderam à minha pergunta! – lembrou
o Lince Prrah.
- Nós somos Winniharrcs! – exclamou o Homem.

No canto estavam sentados num sofá dois adolescentes humanos. Um rapaz e uma rapariga,
irmãos. O rapaz era ruivo e os seus olhos eram
grandes e verdes. A rapariga tinha cabelos longos
castanhos encaracolados e os seus olhos eram
brilhantes, como o seu rosto.

Os convidados não reagiram, pois estavam com
sérias dúvidas sobre o que eram Winniharrcs. O
Homem suspirou.

- Nem acredito que me trouxeste até aqui! – resmungou o rapaz.

- Eu sou o McLance e ela é a Stormstin. – cumprimentou o McLance.

- A mãe disse que tinhas de vir comigo, tu não
podias ficar lá em casa sozinho!

- Nós fomos enviados do Concelho mágico, para
vos dar uma missão, a maior missão da vossa
vida! – explicou a Stormstin.

- Em casa sozinho?! Eu tenho 15 anos, eu consigo perfeitamente ficar em casa sozinho! - exclamou o rapaz.
- Mas já sabes como é a mãe.
O rapaz suspirou.
De repente a Sra. Crocklin surgiu entre as pessoas.

- Feiticeiros! – explicou ele.
- Ahhhhhhhhhhhh! – entenderam os convidados.

- Porquê nós? Porquê agora? – perguntou a Kate.
- Bem, minha jovem, o Concelho sabia que todos
vocês iam ser convidados para esta festa… - explicou o McLance.
- E se não pudéssemos ir? – perguntou o Carl
- Ah… nós sabíamos! – disse o McLance.

- Estão a gostar da festa? – perguntou, curiosa.

- E como souberam? – perguntou a Sra. Crocklin.

- Sim, está tudo perfeito, a comida, os convidados, o local... tudo! – respondeu a rapariga.

- Não temos tempo para perguntas! – afirmou a
Stormstin

- Ainda bem... ah, e como se chamam? Esqueci-me dos nomes!

- Nunca têm tempo para nada. – murmurou Carl.

- Sou a Kate e ele é o Carl. – respondeu Kate.
- Oh... são namorados?
- Não, não... não, não. – negaram completamente
os dois irmãos.
- Nós somos irmãos !!! – explicou o Carl.
- Perdão, perdão, a minha pergunta foi incrivelmente tonta! –balbuciou a Sra. Crocklin muito
envergonhada.
- Pois, eu sou um ano mais velha do que ele!
- Pois, pois, entendo. Então, perdão.
- Oh, não, não... não é preciso, está-nos sempre a
acontecer... – afirmaram os dois irmãos.
- Muito bem! Continuem!
A Sra. Crocklin desapareceu e continuou a interrogar os convidados.
Os dois irmãos olharam um para o outro.
- Hiiiuuuuuw... – enojaram-se.
Noutro canto estava uma mesa cheia de comida
e bebida para os convidados se deliciarem.
- Estes batidos de cenoura são os melhores que
já provei! – deliciou-se o Sr. Coelho Lontry – Pode-me dar a receita, Sra. Crocklin?
- Claro! Corte uma cenoura em rodelas e ponha
na trituradora. Acrescente...
Mas um grito sufocante interrompeu a Sra. Crocklin, na verdade, interrompeu todos. Após este
grito, a luz foi abaixo. Todos estavam assustados, até os irmãos.
- O que é isto!? – perguntou aflito o Lince Prrah.
E a porta de entrada abriu-se dando a todos a
resposta daquela confusão.
A porta abriu-se e o som descoordenado produzido prendeu o fôlego dos convidados. Duas
silhuetas negras surgiram à vista admirada de
todos.
- Quem são vocês e o que querem? – interrogou
irado o Lince Prrah.
Um relâmpago revelou num segundo e meio
uma mulher e um homem, ambos de capa azul
escura e longa.
Na escuridão, uma das silhuetas negras agitou
a mão delicadamente com um gesto esquisito e
incomum. Após o gesto, a luz voltou e finalmente revelaram-se as verdadeiras identidades das
silhuetas.

- É o seguinte: Há uma fonte de poder desconhecida muito forte e também muito malvada a
atacar o nosso povo. Não sabemos de onde vem,
ou como surgiu, mas é vossa missão é descobrir
a fonte de poder e destruí-la. – explicou McLance
- Porque é que não dão essa missão aos vossos
preciosinhos Winniharrcs? – perguntou muito revoltado o Carl.
- Eles infelizmente estão severamente feridos e
não podem seguir com esta missão... – explicou
a Stormstin.
- Coitados... – lamentou a Sra. Crocklin.
- Mas... o Concelho descobriu que alguns de vocês possuem uma forte magia, uma fonte de poder suficientemente forte para destruir o mal que
se encontra no nosso mundo.
- Por isso... os escolhidos vão ser levados para
o nosso mundo e juntos vamos derrotar o mal.
- Escolhidos, como assim?
Stormstin estalou os dedos, um som muito agudo e veloz, e do nada um papel – melhor, um pedaço de pergaminho – surgiu nas mãos dela.
- Os Escolhidos são:... – anunciou Stormstin.
Todos olharam uns para os outros muito ansiosos, envergonhados, tímidos e incrédulos.
- Lince Prrah!
Prrah correu junto aos dois feiticeiros enquanto
os convidados o felicitavam.
- Sr. Coelho Lontry!
O Coelho Lontry sorriu e dirigiu-se para junto
dos três.
- Sra. Crocklin!
A Sra. Crocklin nem teve de se mover, pois já
estava suficientemente próxima dos escolhidos.
- Sr. Rinoceronte Travanr!
O Travanr dirigiu-se lentamente para os cinco
“guerreiros”.
- Sr. Nelson!
O Sr. Nelson era um atraente homem de 29 anos,
muito convencido, mas muito inteligente. Dirigiu-se para os escolhidos.
- E por fim... os irmãos Kate e Carl Jonhson.
- Que fixe!!!!!!!!!! – gritaram os dois pulando muito felizes.
McLance e Stormstin olharam para eles muito
confusos e desiludidos.
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- Vão embora, mas... e a missão? – perguntou desiludido o Carl.
- Oh! Vocês vêm connosco! Estavam a pensar que
ficavam aqui, ãã? – explicou sorridente a Stormstin.
Os escolhidos riram-se.
- Levem os vossos casacos, guarda-chuvas,
tudo! Infelizmente, a festa terminou. – lamentou
McLance.
A Sra. Crocklin teve uma excelente ideia.
- Sr. McLance... Sr. McLance!

FICHA TÉCNICA

- Pode tratar-me só por McLance.
- Sim... McLance, e se eu levasse comida, porque,
afinal de contas, vamos viajar! – sugeriu a Sra.
Crocklin.
- Hmm... até é uma boa ideia!
- Ahhh! E não se esqueça dos batidos de cenoura, Sra. Crocklin! – lembrou muito faminto o Sr.
Coelho Lontry.
- Claro que não! – disse a Sra. Crocklin.
Enquanto os escolhidos se preparavam, a tempestade ia desaparecendo lentamente, muito lentamente...
Quando todos acabaram de se preparar, o céu
estava cheio de estrelas de tão limpo que estava.
- Vamos lá! Felizmente já não está a chover! –
disse Stormstin.
Quando todos saíam, os escolhidos e os convidados, McLance olhou para a Gata Felissen estranhamente e sussurou ao seu ouvido umas palavras muito calmas e curtas. McLance afastou-se e
saiu de casa.
Os Escolhidos estavam lá fora à espera, junto
dos feiticeiros.
- E agora?... – perguntou Kate ansiosa.
- E agora esperamos. – respondeu Stormstin.
Os escolhidos entenderam e esperaram. Carl começou a assobiar muito alto e... que som perturbador para os outros...
Kate olhou furiosa para o Carl.
- O que foi? – perguntou Carl.
De repente, as estrelas rebentaram de luz e
nessa luz extremamente forte e intensa para o
olhar... surgiu uma nave roxa e azul ciano escuro.
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- Digam olá à Liv! – disse McLance.
- Oh, onde é que ela está? – perguntou o Rinoceronte Travanr.
- É a nave! – explicou a Stormstin.
- Wow! Vocês disseram que eram feiticeiros, não
feiticeiros do futuro. – afirmou a Sra. Crocklin.
- Ahaha! – riu-se McLance – Isto é uma das mais
recentes tecnologias do nosso mundo. Permite-nos viajar de mundo em mundo sem controlar a
nave. É só escolher o planeta e a nave automaticamente vai para esse planeta!
- Ohhhhh! – admiraram-se.
McLance sorriu.

Suplemento A:
Docentes Lúcia Lã e Nuno Garcia
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Em dinamarquês o Natal pronuncia-se Jul. O Natal na Dinamarca já é celebrado há séculos e mantem uma forte
tradição desde que o cristianismo foi
introduzido no país, há mais de 1000
anos pelo rei Harald Bluetooth, e é celebrado apenas no dia 24. Os dias 25 e
26 são apenas um feriado, e as pessoas
geralmente ficam em casa, no melhor
estilo "hygge"(“aconchego”) dinamarquês.
CERVEJA DE NATAL
A primeira sexta feira de novembro é
o chamado J-Day, quando a Carlsberg
apresenta a sua Cerveja de Natal - Julebryg - que apenas é vendida nesse período de fim de ano. Nesse dia, não se
fala noutra coisa nas cidades, além de
sair para festejar e beber essa cerveja
de natal, que é um pouco mais escura
e forte que as normais (contem 6% de
álcool). Essa cerveja também é distribuída de graça, num determinado período da noite. A sua fórmula sofreu
poucas alterações ao longo do tempo,
em 1896, quando foi criada, era mais
adocicada do que atualmente
DIA DE LUCIA
A tradição de celebrar a Santa Lucia
da Itália na Dinamarca acontece no dia
13 de dezembro. A escuridão do início
do dia de Lucia é quebrada pela figura
de Lucia vestida de vestes esvoaçantes
e com a luz das velas que carrega à
cabeça. A noiva Lucia, ou a também conhecida deusa da luz, é um anjo que

COMIDAS E BEBIDAS

Para sobremesa, o tradicional risalamande é servido (um creme de arroz
com amêndoas frio com calda de cerejas quente por cima), com apenas uma
amêndoa inteira colocada no meio do
creme. A pessoa que a encontrar en-

Tanto em casa como nos restaurantes, o menu de Natal é praticamente o
mesmo, dentro da tradição. Como petiscos há os biscoitos de gengibre e os
cookies de pimenta com canela (pebernuddler), o Æbleskiver (um tipo de panqueca esférica) servido com açúcar de
confeiteiro e geleia, que normalmente
é acompanhado de Gløgg (um tipo de
vinho quente com amêndoas, canela e
ilumina o caminho dos tempos natalí- uvas passa) ou Snaps (uma bebida alcoólica servida em tacinhas, bebidas de
cios por toda a Escandinávia.
um golo).
No entanto, é popularmente associada
à lenda da donzela vestida de branco
que usava uma coroa de velas acesas
durante os tempos de fome. Uma menina vestida com um longo vestido, uma
faixa vermelha e uma coroa de velas,
encabeça a procissão.
quanto come o doce recebe um presente extra, comprado pelo anfitrião.
NISSER
ÁRVORE DE NATAL E PRESENTES
Lê-se "níssa". São um tipo de miniatura de elfos que vivem no sótão e apenas
Na noite de Natal, a árvore de Natal
comem pudim de arroz. O Nissemænd
é literalmente acesa com velas de veré o dia em que se penduram essas midade, enquanto os presentes ficam perniaturas em todos os lugares da casa.
to do tronco. Após o jantar, todos as
Apenas são encontrados na época de
pessoas presentes fazem um círculo
natal, em moldes feitos de papel colori- Como prato principal para a ceia de em volta da árvore, de mãos dadas, e
do e de diferentes tamanhos. Os Nisser Natal, come-se o porco assado com o dançam-caminham em volta da árvore
foram inventados em 1836 e desde en- torresmo crocante (Flæskestej), ou o cantando músicasde Natal.
tão fazem parte do natal dinamarquês, pato assado com a pele bem estaladiIn http://copenhagenet.dk/CPH-Map/
assim como os tradicionais corações ça. Ambos são servidos com a batata
CPH-Newsletter-December-Julen-2010.
vermelhos e brancos, simbolizando branca e a batata marrom (caramelizaasp
a bandeira do país, inventados pelo da), junto com o repolho vermelho coTrabalho realizado por Ruben Dias,
famoso escritor dinamarquês Hans zido e o tradicional molho marrom.
7ºD
Christian Andersen.

Tradições natalícias da Roménia
Na Roménia, vive-se intensamente a quadra natalícia. É no Natal que os cidadãos romenos se preparam para a festa do nascimento de Cristo, mas é, também,
a altura certa para as famílias e os amigos se reunirem. As músicas tradicionais,
as prendas, a árvore de Natal, a companhia das pessoas e a neve são os elementos que não podem faltar nesta altura do ano. É a época de mais trabalho para
as mães, as avós e até as crianças. À mesa de Natal não pode faltar as famosas
“sormale”, este prato é composto por carne de porco moída, cenoura, cebola e
tomate que, depois, será embrulhado em folhas de couve. A mãmãliga, a carne de
borrego e o peru, a sopa de galinha e o bolo mais famoso, “ o cozonac”, e vários
tipos de bolos também estão presentes na mesa de Natal em qualquer família
romena. Muitas famílias realizam a matança do porco para os enchidos.

mais denominadas por colinzi), enquanto os pais estão a preparar as comidas
tradicionais. Depois do dia de Natal, dia 25, desembrulham-se as prendas distribuídas pelo Pai Natal que, normalmente, são doces, roupa, livros e brinquedos.
No dia 31, o último dia do ano, as pessoas vão disfarçar-se de bichos feios, ursos,
cabras, raposas e outras personagens que as pessoas inventam. Vão a casa dos
vizinhos cantar e representar o seu papel com o objetivo de encantar e, claro,
receber algum dinheiro em troca ou frutos. As pessoas mais velhas celebram o
Natal no dia 7 de janeiro devido às velhas tradições ortodoxas, mas, normalmente, o Natal é celebrado nos dias 25, 26 e 27 de dezembro.
Para festejar a passagem de Ano, as famílias levam o champanhe e os copos
para a rua onde, normalmente, há algum concerto na baixa da cidade.

No dia 6 de dezembro, celebra-se a festa de São Nicolau. Este dia é muito espe- Na Roménia, as festas de Natal são assim, cheias de união, amizade, carinho e
rado pelas crianças porque estes devem colocar as botas bem limpas à porta de ternura.
casa, à espera do São Nicolau que lhes traz prendas, mas só se tiverem um bom
Para mim o mês de dezembro é o mês mais alegre e cheio de amor. Adoro o
comportamento.
meu país!
No dia 24 de dezembro, as crianças vão cantar de porta em porta canções e as
Trabalho realizado por Bianca Cordunean, 7ºC
pessoas recebem-nas com muito gosto, dando doces e dinheiro (as canções são

Comunidade educativa.
Tiragem:
1 000 exemplares.

- Vá, toca a entrar!
Uma rampa saiu da nave como se estivesse a dizer “bem-vindos”.
- Os escolhidos primeiro! Cuidado! Sigam as setas do chão! Exatamente! – indicou o McLance.
No fim de todos os escolhidos entrarem, McLance e Stormstin entraram na nave e a rampa foi
lentamente subindo.
A nave desapareceu numa fração de segundo do
planeta.
(Continua no próximo Olho Vivo)
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Enchidos de porco fumados.

Mamaliga

Crianças a cantar.
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Notícias do Clube de Gravura e Serigrafia

A não perder este mês
Faz corresponder as frases célebres ao seu autor!
1.
Há livros escritos para evitar espaços vazios na estante.
2.
Políticos e fraldas devem ser
trocados de tempos em tempos pelo
mesmo motivo.
3.
Não me venham com conclusões! A única conclusão é morrer.

No Fundão:
A.

E.

8.
Cada fracasso ensina ao homem
que tem algo a aprender.

Mark Twain

Data

Hora

Local

13-12-2014

22:00

Pavilhão Multiusos

20-12-2014

22:00

Teatro Clube de
Alpedrinha

6 e 7-122014

18:00

12-12-2014
a 15-02-2015

5.
Aquele que lê maus livros não
leva vantagem sobre aquele que não lê
livro nenhum.

7.
Viver é a coisa mais rara do
mundo. A maioria das pessoas apenas
existe.

George Orwell
Teatro

C.

D.

Não há regra sem exceção.

Evento
Concertos

B.

4.
Em tempos de embustes universais, dizer a verdade se torna um ato
revolucionário.

6.

Charles Dickens

F.

G.

H.

13-12-2014

12:00

Exposição

Fernando Pessoa

Até 18-012015

Moagem
Museu Arqueológico Municipal

“Duas Naturezas,
Um Homem”, Bárbara Bulhão

Termas Romanas,
Castelo Branco

Apresentação do livro “A ‘URBS’ romana
da encosta meridional da Gardunha”

Moagem

Um Destino: Coisa
Simples Património
arquitetónico do sec.
XX no Concelho do
Fundão

Miguel de Cervantes

Oscar Wilde

Animação

1-12-2014 a
6-12-2015

Jorge Palma
“A entrada do Rei”,
Este Estação Teatral

Carlos Drummond de Andrade

Eça de Queiróz

Descrição
José Cid

Pela cidade

VI concurso de Árvores de Natal; XI
concurso de presépios; casa do Pai Natal; Casas temáticas;
Contos tradicionais;
Eco Natal; Desfile
de Natal; Carrossel;
Discoteca de Natal,
Espetáculo de Natal

Cinema

Espetáculos

Como é calculada a idade do cão?
Certamente já ouviu dizer que para calcular a idade de um cão basta multiplicar cada ano por sete, e esse número corresponde à idade do homem. A verdade
é que nem tudo o que é dito corresponde à realidade dos factos, pois a idade
do cão varia com a raça e o porte do animal, ou seja, os cães de grande porte apresentam um envelhecimento mais rápido face aos de pequeno porte. Tal
como cada ser humano tem o seu próprio tempo de envelhecimento, também
os animais seguem a mesma tendência. O tipo de alimentação, as doenças e os
cuidados em geral que os animais recebem dos seus donos, ajudam a retardar o
envelhecimento, apesar destes fatores não serem determinantes.
Outro ponto que deve ser tido em consideração para quantificar a idade real de
um cão é o seguinte: o envelhecimento
do cão é mais acentuado nos dois primeiros anos de vida, ou seja, para a maioria
das raças o primeiro ano de vida corresponde a 15 anos relativamente à idade
humana, enquanto que o segundo ano
corresponde aos 24 anos da idade humana. Após o terceiro ano de vida do cão, o
cálculo sofre uma pequena alteração e a
partir daí cada um envelhece de acordo
com o seu porte e raça.
Assim sendo, a média (a partir dos 3
anos) é a seguinte: para cães de pequeno
porte podemos multiplicar a sua idade
por 5 e para cães de porte médio multiplicamos a sua idade por 6 e multiplicamos a sua idade por 7 ou por 8 se forem
cães de grande porte.
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Data

Hora

Local

10/12

21:30

Cine-Teatro Avenida

Variações de Casanova, Michael Sturminger

12/12

22:00

Cine-Teatro Avenida

Harlem
Choir

13/12

21:30

Igreja se S. José
Operário

João Roíz Ensemble
e José Carlos Oliveira

17/12

21:30

Campo Mártires da
Pátria CCCCB

Massive Brass Attack

21:30

Cine-Teatro Avenida

Christmas Seekers
– Orquestra Sinfónica do Conservatório
Regional de CB

20/12

Exposições

13/12 a
25/01/2015
17/12 a
19/12

Workshops

O Ricardo e o André já têm projeto. Fazer experiências com novas tintas construídas por eles através de produtos naturais. As cores começaram a aparecer,
as ideias a amadurecer, e o projeto a ser construído com base em informação da
artista Lara Montoia que trabalhou entre nós no ano passado e dos simpósios
da Luzninar de que temos informação bibliográfica muito curiosa. E o apoio das
ciências pela professora Maria José.
De curiosidade em curiosidade, e alguma orientação, mais quatro alunos vão
experimentar e preencher o grupo. E até do exterior se espera alguém para descobrir e matar a curiosidade.
já anda
por vezes falta o tempo, porque a curiosidade pede mais
mas aos poucos e poucos faz-se
porque afinal tudo é apenas o prazer de estar, de partilhar, de descobrir que,
na nossa diversidade, a vontade e o esforço são o mais importante
tudo o resto se ganha naturalmente
nada se pede tudo se transforma

OFICINA gravura&serigrafia

ZIMBRO GERA “TEMPESTA (DE) DE AMOR”
Os alunos de Desenho A do 11º CTAV – Alexandra Agostinho, Catarina Marques, Elisabete Rito, Inês Santos, Joana Gonçalves e Patrícia Martins - apresentam
parte do seu trabalho de desenho realizado com base em pequenos ramos secos
de arbustos de zimbro, através do desenho com utilização de uma técnica mista.

Em Castelo Branco:
Evento

Do papel metalizado e da serigrafia, que ainda mexe no sentir e pensar na terceira cor a incluir, está lançada a terceira experiência do nosso aprendiz, o linóleo. Mas o aprendiz já se lança na passagem do conhecimento, e, no momento da
necessidade, lá estava ele a ajudar a colega do APS14 a tintar e a imprimir. É que
mesmo fora das 4ªs feiras, a oficina alarga a motivação e lá tivemos os curiosos
do APS14 a ver e a fazer.

Descrição

Apresenta-se também a transformação de um destes trabalhos aplicados a ilustração colorida em aguarela, com o trabalho TEMPESTA (DE) DE AMOR, da aluna
Joana Gonçalves. Uma bela mensagem para a época natalícia.

Gospel

Cine-Teatro Avenida

Produtos atuais de
Helder Milhano

Museu do Cargaleiro

Atelier visita especial com mãe e pai
Natal
Para Kids – Arquitectura por Crianças

20/12

10:00
às
17:30

Cybercentro de
Castelo Branco

Data

Hora

Local

16/12

21:30

Grande Auditório

Ida, de Pavel Pawlikowski

Na Guarda:
Evento
Cinema

Descrição

Concertos

20/12

21:30

Grande Auditório

Carmina
Burana,
de Carl Orff, pela orquestra sinfónica e
coro estatal russo

Dança

13/12

21:30

Grande Auditório

Banco do Tempo,
de Romulus Neagu

Teatro

10 a 12/12

10:00
14:30

Grande Auditório

Um,dois,três…Ploc!
Pinga outra vez

Oficina

11/2014 a
05/2015

Pós
laboral

Sala de ensaios

Oficena 5 (oficina
de expressão teatral
para jovens)
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Mais um ano.
Mais um evento dos Míscaros e, mais uma participação dos alunos de Artes. Este ano os participantes foram os alunos do 11º e do 12º ano com duas instalações e origamis. Uma das instalações
partiu da exploração da ideia da teia de aranha, num sentido de se pensar no tempo passado e
na necessidade de o preservar naquilo que de bom e positivo teve. A segunda instalação baseada
num emaranhado de cadeiras remete-nos para a necessidade de “sentarmo-nos”, “pararmos” para
“ouvir” o passado mas também o futuro. O trabalho dos origamis, mais recolhido dos olhares dos
transeuntes foi uma referência clara ao cogumelo, o ex-libris deste evento.

MÍSCAROS
2014

Este ano os participantes foram as alunas: Alexandra Morgadinho, Catarina Marques, Elisabete
Rito, Inês Santos, Inês Inácio, Joana Gonçalves, Patrícia Martins, Mª Bento e os alunos João Ramos
e Ricardo Sousa. A todos, um muito obrigado.
Mariana Azevedo.

DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA A SIDA

O grande LAÇO para lembrar o dia 1 de dezembro - escultura do 9ºA
Porque é preciso voltar a falar
da sida e da sua prevenção.

PORQUE A
SIDA EXISTE

Os SAPATOS como elementos simbólicos, possibilitadores de determinadas for- grupo de profissionais de arte, de New York, que queriam homenagear amigos
mas de caminhar, ou as escolhas de alguém num determinado momento…
e colegas que haviam morrido ou estavam a morrer de sida. Foi escolhido por
causa da sua ligação ao sangue e à ideia de paixão.
Porque é preciso reutilizar, olhar à nossa volta e construir de novo.
No mundo inteiro pelo menos 25 milhões de pessoas já morreram com sida e
Mas o importante é estar atento e participar nas causas da humanidade.
mais de 33 milhões vivem com a infecção. Estima-se que em Portugal existam 25
O laço vermelho é visto como símbolo de solidariedade e de comprometimento mil doentes em tratamento e que a cada ano surjam mais 1000 doentes infectana luta contra a SIDA. O projeto do laço foi criado, em 1991, pela Visual Aids, dos.

ARTE POSTAL - OITAVOS ANOS
OS AGENTES CRIADORES
Celebrar os 50 anos com todos a pensar a escola implica pensar
que a construção do nosso dia-a-dia está cheia de pequenas celebrações que pretendemos valorizar. De forma intencional propõe-se a possibilidade de gerir a expressão individual, de partilhar os
temas e participar num construir coletivo que é a vida escolar. À
medida que a identidade se forma, a diversidade apresenta-se, assim, estendendo-se para fora dos limites da sala de aula, dizendo-nos mais uma vez que as possibilidades são infinitas até para as
coisas mais simples.

