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Dia Mundial 
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50
anos
A Escola Sede faz 50 anos.

Veja neste jornal o que já 
se prevê para comemorar 
este aniversário.

A não 
perder, 

este 
mês!

A agenda do
Agrupamento,

do Fundão e da Região.

Já há novidades do CQEP!

Leia tudo na página 3!

ATRIBUIÇÃO DE

DIPLOMAS DE MÉRITO E DE EXCELÊNCIA

AOS ALUNOS DO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO.

Saiba tudo nesta edição.

OS PRÉMIOS DA

FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO

Página 4

Páginas 9 e 12



2 - Agrupamento de Escolas do Fundão - novembro de 2014

A Formação em Primeiro Lugar

No início de mais um ano letivo quere-
mos desejar a todos um excelente ano.

Armando Ferreira Anacleto

Um Agrupamento

na Senda do

Sucesso e da

Vanguarda

Quando nos questionamos se uma es-
cola do interior está em pé de igualda-
de com um escola do litoral, inferimos 
de uma forma empírica que não, já que 
o acesso ao ensino e à cultura é favo-
recido, pela profusão, não só ao nível 
da oferta, mas também e sobretudo 
pelas condições socioeconómicas de 
quem vive neste contexto urbanizado, 
em que o rendimento per-capita é bas-
tante mais elevado do que no interior, 
permitindo a estas famílias acederem 
mais facilmente à profusão de espetá-
culos de teatro, de música, de exposi-
ções, de conferências, de museus, além 
de outros, não obstante os constrangi-
mentos inerentes à própria crise que 
afeta tanto o interior como o litoral. 
As crianças, no final de contas acabam 
por ter outras vivências culturais mais 
abrangentes do que se vivessem no in-
terior, apesar dos nossos jovens tam-
bém terem acesso a uma cultura local 
riquíssima, mas que não é avaliada nos 
diversos currículos e que se está a per-
der irremediavelmente. É a massifica-
ção a imperar e a ditar as suas regras.

Não obstante, cabe-nos a nós lidar com 
os óbices da interioridade e contribuir 
para a promoção do sucesso entre a 
comunidade local e em particular na 
comunidade educativa. A Escola é sem 
dúvida um fator de convergência, que 
ajuda a diminuir as assimetrias, apesar 
de muitos dos nossos jovens, serem 
coibidos a saírem do seu local de resi-

Neste recomeço algo atribulado devi-
do às dificuldades com a colocação de 
professores, o nosso agrupamento não 
foi felizmente afetado. Conseguimos 
mesmo valências que não tínhamos em 
anos anteriores, como no caso da tera-
pia da fala e do apoio à surdez.   

Sabemos que vivemos tempos de mu-
dança em que as dificuldades e a ne-
cessidade de contenção fazem com 
que, cada vez mais, os valores mate-
riais ganhem terreno. No entanto, deve-
mos valorizar mais o ser do que o ter, 
aquilo que nos forma como indivíduos 
e aprender a distinguir o essencial do 
supérfluo.

A Escola é uma instituição que forma/

educa, que dá bases aos alunos para 
serem adultos melhores, capazes de 
fazerem as opções mais sensatas. Mas, 
esta tarefa não é nem poderá ser res-
ponsabilidade de uma só instituição. A 
educação e formação terão que ser res-
ponsabilidade de todos, fundamental-
mente da família, da escola e da comu-
nidade. Neste sentido, o Agrupamento 
de Escolas do Fundão está empenhado 
em envolver todos os agentes para dar 
aos seus alunos a melhor formação que 
lhes permita ultrapassar obstáculos 
num mundo cada vez mais competitivo 
e mais exigente.

Estamos conscientes de que este desa-
fio só será ganho se por todos for as-
sumida a necessidade de o encararmos 
com responsabilidade, autoridade e 
disciplina.

A formação dos alunos do Agrupamen-
to de Escolas do Fundão, não se limita 
só aos aspetos puramente académicos. 

Queremos que os nossos alunos de-
senvolvam atitudes e comportamentos 
adequados, que se denominam “saber 
estar”. A escola tem uma parcela im-
portante de responsabilidade na educa-
ção dos jovens, mas é importante dizer 

que ela não substitui o papel da família. 
Família e escola devem trabalhar juntas 
para a construção do sucesso dos alu-
nos. Responsabilidade é cumprir com 
as obrigações, é respeitar e fazer-se 
respeitar por todos. O Agrupamento de 
Escolas do Fundão espera que os seus 
alunos mantenham um profundo senti-
do de responsabilidade desde o início 
dos seus estudos, especialmente no 
que concerne a: 

- Determinação pessoal na formação e 
aquisição de conhecimentos, atitudes e 
valores;

- Zelo relativamente aos meios e recur-
sos materiais que a escola põe ao seu 
dispor;

- Honestidade: esta atitude requer exi-
gência na sua formação e reconhecer 
muito os seus próprios limites. Isso 
implica também a vontade de agir de 
acordo com as normas estabelecidas e 
os princípios da ética;

- Respeito e tolerância, espera-se de 
todos uma atitude de respeito e tole-
rância para com todos os membros da 
comunidade escolar.

A autoridade deverá ser encarada como 

um princípio fundamental de cidada-
nia, em que aceitamos as hierarquias e 
as instituições. A escola, como institui-
ção pública é um bem que pertence a 
todos, onde as regras devem ser cum-
pridas, para que possamos levar a cabo 
um  trabalho pedagógico significativo, 
que conduza ao sucesso e bem estar de 
todos.  

O nosso objetivo é criar condições para 
desenvolver um trabalho coletivo na 
escola que proporcione aos alunos uma 
aprendizagem crítica e duradoura, que 
lhes permita desenvolver a sua autono-
mia e o espírito solidário. 

É importante uma participação cons-
ciente e interativa na vida da escola, 
baseada no respeito mútuo, na respon-
sabilidade, na construção do conheci-
mento e na formação de uma cidadania 
ativa.

Estes são fatores determinantes para o 
sucesso do processo de ensino apren-
dizagem e da formação dos nossos alu-
nos que só poderão ser concretizados 
com o envolvimento de todos.

dência para continuarem o seu percur-
so escolar e mais tarde profissional, o 
que leva à perda da maior valia de uma 
qualquer localidade, região ou país, a 
sua população, ou seja a sua massa 
crítica, como tem acontecido desde o 
início deste século e particularmente 
nestes últimos anos, em que jovens e 
menos jovens saem da cidade, da sua 
região, a Beira e até do país, para darem 
um novo rumo à sua vida, conquanto 
o tecido empresarial, que também vive 
tempos muito difíceis não os consegue 
integrar profissionalmente, para triste-
za das famílias que veem os seus en-
tes queridos a abandonarem o “torrão 
natal” e o conforto de ter os familiares 
por perto, perdendo-se indelevelmente 
os ensinamentos que estes poderiam 
transmitir às gerações vindouras, no-
meadamente aos netos.

Como há pouco foi referido, a Escola 
tem um papel relevante na mudança de 
práticas e mentalidades, como se tem 
verificado com o Agrupamento de Esco-
las do Fundão que tudo tem feito para 
fomentar o sucesso entre os jovens 
que o frequentam, como demonstram 
os números mais recentes da avaliação 
interna e externa, pautando-se pelo 
sucesso, em que o abandono escolar 
foi praticamente residual (0,3%), o que 
demonstra inequivocamente o esfor-
ço inclusivo do Agrupamento do Fun-
dão. Consequentemente, num universo 
de 1544 alunos, a taxa de sucesso em 

todos os ciclos superou os 90%, mais 
precisamente, 91,9% no ensino básico, 
87,5% no ensino secundário e finalmen-
te, 88,1% no ensino profissional.

Inúmeros alunos no Agrupamento pau-
tam o seu percurso escolar pelo esfor-
ço, dedicação e sucesso, no entanto 
alguns distinguem-se positivamente. 
No 1º ciclo, o Eduardo Afonso Henri-
ques Pizarro, atingiu uma média de 5 
valores; no 2º ciclo, a Inês Ribeiro da 
Cruz, do 6º D, obteve 4,9 valores; no 3º 
ciclo, a Natacha Fatelo, do 9º F, conse-
guiu atingir 5 valores e no CEF OI 13, o 
João Nuno Abrantes Anselmo, atingiu 4 
valores como média final. No que con-
cerne ao ensino secundário, a Filipa do 
Couto Pereira Catarro, do 12º CT3, ob-
teve uma média de 18,4 valores, e final-
mente, no 12º profissional, a Melanie 
Marques Filipe, alcançou uma média de 
17,4 valores.

O esforço desta comunidade, acabou 
por ser reconhecido pela tutela, que be-
neficiou o Agrupamento em 10 horas 
letivas, destinadas a apoio pedagógi-
co e que irão beneficiar efetivamente, 
crianças que revelem maiores dificul-
dades, sempre no intuito de as supera-
rem. Inclusivamente, foi autorizado ao 
Agrupamento, a constituição de uma 
quarta turma de 10º ano, uma turma 
de vocacional 14 e um curso CEF OI, 
turmas estas não previstas na rede es-
colar inicial e depois de vários contac-

tos com o DGESTE, evitou-se mesmo o 
encerramento do Jardim de Infância de 
Capinha, permitindo às crianças conti-
nuarem junto dos seus progenitores.

No âmbito do esforço que o Agrupa-
mento tem envidado por integrar os 
alunos, desenvolvendo paralelamente 
as suas competências, tem-se promo-
vido uma cooperação mais próxima 
com a edilidade local, como aconteceu 
recentemente em relação ao centro de 
Formação Avançada, o Centro de Bio-
tecnologia de Plantas, na localidade da 
Soalheira. Estas diligências, também 
têm ocorrido com empresas particula-
res, como é o caso da PCMedic, que já 
concedeu 16 estágios aos nossos dis-
centes e a Altran, com a qual se estabe-
leceram plataformas de entendimento 
e de colaboração na formação de jo-
vens ao nível das línguas e das novas 
tecnologias.

O contributo que todos nós pudermos 
dar em prol da nossa região ir-se-á fa-
zer sentir mais cedo ou mais tarde, nas 
gentes que aí residem, e particularmen-
te, na população em idade escolar que 
frequenta ou irá frequentar o Agrupa-
mento e em última instância na cida-
de de onde ela é oriunda, contribuindo 
para o seu progresso. Esta ação é um 
desígnio de todos nós.

Álvaro Mesquita
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Perpetrando a tradição iniciada há quase duas décadas, surge mais uma edição do fiel amigo Olho Vivo. É com satisfação e apreço que a equipa deste projeto, parte 
integrante das nossas vidas, vem saudar e desejar um excelente ano letivo a todos os membros da Comunidade Escolar, bem como a todos os leitores.  

Eis a primeira edição de Olho Vivo deste ano letivo. Muitas atividades já se realizaram no nosso agrupamento, inúmeros projetos aguardam pela sua concretização. 
Cá estaremos para vos fazermos chegar os ecos dessas realizações.

A coordenadora do Olho Vivo, Noémia Carrola

Editorial

CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL (CQEP)
do Agrupamento de Escolas do Fundão

No dia 23 de setembro realizou-se a eleição para a nova Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

A constituição da nova Associação é a seguinte:

•	 Direção - Presidente: Sandrina Marques; Secretário: Luís Baptista ; Vogais: 
Joaquim Guedes e Filipe Reis; Tesoureira: Sónia Barradas    

•	 Assembleia Geral – Presidente: Jorge Bonifácio; Secretários: António Garcia 
e Anabela Silva

•	 Conselho Fiscal - Presidente: Paulo Duarte; Vogais: Carla Bento e Sandra 
Pedrosa

•	 Suplentes - Manuela Monteiro, Ana Madaleno, Ana Caria, Luís Gonçalves e 
Isabel Rolo

O Jornal da escola deverá ser um veículo que aproxima toda a comunidade esco-
lar, abolindo barreiras, promovendo e desenvolvendo aprendizagens, a investi-
gação, a leitura e a escrita. O jornal do agrupamento “Olho Vivo” resulta de um 
trabalho colaborativo entre todos os agentes envolvidos no processo de ensino 
aprendizagem. O nosso jornal deverá contribuir para aprofundar os elos de liga-
ção e comunicação na comunidade escolar e aprofundar a relação entre a escola 
e o meio.

O “Olho Vivo” está mais próximo de nós, já pode ser lido na página Web da es-
cola. 

Como vem sendo hábito, gostaríamos que o jornal tivesse a participação de toda 
a comunidade escolar: professores, alunos, pessoal não docente, pais, e outras 
instituições ligadas ao agrupamento, em suma gostaríamos que o jornal fosse 
sempre resultado da cooperação de todos.

Este ano, por imperativos de ordem pessoal, houve necessidade de renovar a 
equipa do “Olho Vivo”. À equipa anterior, em especial à professora Deolinda Gil, 
o nosso reconhecimento e agradecimento pelo trabalho desenvolvido. À nova 
equipa desejamos um bom trabalho e muito sucesso.

Armando Ferreira Anacleto (diretor)

CQEP - Destinatários

O CQEP destina-se a todos os que procuram uma qualificação, tendo em vista o 
prosseguimento de estudos e/ou uma transição/reconversão para o mercado de 
trabalho. Podemos afirmar que são público-alvo do CQEP os Jovens com idade 
igual ou superior a 15 anos ou, independentemente da idade, a frequentar o 
último ano de escolaridade do ensino básico; e os Adultos com idade igual ou 
superior a 18 anos, com necessidades de aquisição e/ou reforço de conheci-
mentos e competências. Diria também que é para os pais e/ou encarregados de 
educação que procurem informação e/ou orientação para o(s) seu(s) filho(s) ou 
educando(s). No âmbito da sua atuação o CQEP evidencia um elevado o grau de 
abrangência.

CQEP - As mais-valias para os jovens

O CQEP do Agrupamento de Escolas do Fundão proporciona-lhes as seguintes 
mais-valias:

- Informação sobre cursos disponíveis que depois de concluírem o ensino se-
cundário, os poderão encaminhar até ao ensino superior e/ou ao mercado de 
trabalho;

- Orientação no processo de seleção do percurso mais adequado ao perfil de cada 
jovem, procurando ir ao encontro do seu projeto individual de educação e de 
qualificação profissional;

- Encaminhamento do jovem para a oferta de qualificação que lhe permita pro-
jetar o seu futuro;

- Definição de um plano individual vocacional.

Estas ações são desenvolvidas ao longo de diferentes sessões de trabalho por 
uma psicóloga/técnica ORVC, o que possibilitará aos jovens um consistente 
apoio na identificação e construção dos seus projetos de vida.

CQEP - A articulação com outros serviços

O trabalho desenvolvido pelo CQEP é feito em articulação com os Serviços de 
Psicologia e Orientação das diferentes escolas. O CQEP e os referidos serviços 
das escolas no intuito de promoverem a articulação e cooperação entre serviços, 
realizarão, por exemplo, sessões de esclarecimento sobre o mercado de traba-
lho, irão alertar os jovens para as exigências das empresas aquando da procura 
de um posto de trabalho e esclarecerão as dúvidas e/ou indecisões com que os 
jovens se deparam quando estão a finalizar o ensino básico.

Um dos objetivos do CQEP é o estabelecimento de parcerias, criando dessa for-
ma estratégias que permitam combater o abandono escolar e ajudar na transição 
dos jovens para a vida ativa.

CQEP - Tipos de apoio de que os adultos poderão beneficiar

O CQEP do Agrupamento de Escolas do Fundão proporciona aos adultos os se-
guintes apoios:

- Informação sobre os percursos disponíveis para completar um nível de educa-
ção (4º,6º,9º ou 12º) ou formação, incluindo o Reconhecimento de Competências 
adquiridas ao longo da vida (Processo RVCC); 

- Orientação, na procura da construção do projeto individual de educação e de 
qualificação profissional e/ou de (re)inserção profissional e social do adulto;

- Encaminhamento para as ofertas de educação/formação que o conduzem a 
uma qualificação escolar e/ou profissional. - - Encaminhamento para o Reconhe-
cimento, Validação e Certificação escolar e/ou profissional. No entanto quem 
tem entre 18 e 23 anos inclusive, só poderá ser encaminhado para processo 
RVCC, caso o perfil se adeque, se tiver no mínimo 3 anos de experiência profis-
sional, devidamente comprovada pela Segurança Social.

CQEP – A sua área de abrangência

O CQEP do Agrupamento de Escolas do Fundão está integrado na rede de Centros 
criados na CIM – Beiras e Serra da Estrela, pelo que funcionará em plena articula-
ção com os diversos agentes de educação e formação a operar nesta zona. Nesta 
fase, o CQEP irá desenvolver a sua atividade a partir do Fundão, no Agrupamento 
de Escolas do Fundão. Assim que possível, o CQEP pretende realizar itinerâncias 
na zona concelhia e em outros concelhos da sua área de atuação. 

CQEP - Obter mais informações e realizar inscrições

Pode contactar-nos através do 275 750 480 ou do e-mail aefundao@cqep.gov.pt

Para fazer a inscrição, deve dirigir-se aos serviços administrativos do Agrupa-
mento de Escolas do Fundão.

O coordenador, Jorge Silva

A nova Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Es-
colas do Fundão (APEEAF), tem como principal linha de atuação aproximar pais 
e encarregados de educação à escola. Nesse sentido, apelamos à colaboração dos 
pais e encarregados de educação, através de sugestões de melhoria e de uma 
partilha contínua de soluções/alternativas. Pretendemos o envolvimento de toda 
a comunidade escolar, de modo a reunir as melhores condições ao bom desem-
penho escolar. Estamos confiantes e esperamos corresponder às expectativas de 
toda a comunidade educativa. 

A APEEAF deseja a todos um ano letivo 2014/2015 pleno de sucesso.

A Presidente da Direção: Sandrina Dias Marques
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Alunos distinguidos com certificados de Mérito e de Execlência 
em 2013/2014
1ºAno

Clarisse Caria Lourenço
Matilde Mesquita Honorato
Raul de Matos Pereira Gil
Ana Francisca Guedes Matos
André Francisco Martins Morgado
Gustavo Alexandre Martins Serralheiro
Laura do Rosário Parente Fernandes
Madalena Solipa Infante
Alexandre Manuel Padez Oliveira
Bárbara Giovetti Baptista
Carolina Barradas de Carvalho
Fábio Lourenço Jerónimo
João Pedro Abrantes Gonçalves
Lourenço Miguel Silveira Susana
Rúben Garcia Salvado
Matilde Tavares Manique
José Carlos Nunes Rodrigues
Matilde Maio Henriques

2º Ano

Catarina Barbosa C. Pombal Pinto
Lara Fazendeiro Nunes
Rodrigo Miguel Prata Duarte
Rodrigo Manuel Alves Fatelo
Ana João Padez Oliveira
Dinis Manuel Nobre Salvado
Guilherme Miguel Batista Marques
Maria Bernardo Baptista
Luana Cruchinha Esteves
João António Gadanho Vaz

3º Ano

Filipa Maria Adrião Simões
Matilde Amarelo Neves
Rita Proença Ramos
Bernardo Brito Afonso
Inês Gonçalves Dias
Margarida Ascensão Lourenço

4º Ano

Rafael Silva Leal*
António Pedro Lindeza Veríssimo
Beatriz Sofia Gonçalves Moreira
Diana Neves Rodrigues
Joana Padez Oliveira*
João Duarte Lopes Pinto
Maria Albuquerque R. F. Gonçalves
Patrícia Barata Fazendeiro
Ana Sofia Gonçalves Teixeira
Eduardo Afonso Henriques Pizarro*
Joana Santinha Almeida
Simão Pedro Roque Fernandes*

2º Ciclo

Fátima Alexandra Manique Boavista
Maria João Salvado  Tavares
Laura Ascensão Lourenço *
Rute Eugénia Andrade Dionísio
Mariana Antão Gonçalves 
Inês Ribeiro da  Cruz*
Raquel Moreira Martins Gomes
Rúben Guerreiro Dias

3º Ciclo

Pedro Afonso Nogueira Brás
Gonçalo Gomes Canavilhas
Hugo André Santos Cerieiro
Guilherme Carvalhinho Lindeza
Natália Martins Carlos
Sofia Rolão Esteves
Alexandra Sofia V Costa
Eduarda Oliva F. Santos David
Raul Manuel Alves Barata*
Fátima Alexandra A. Soares*
Natacha Sofia Alves Fatelo *

Secundário

Inês Pereira Lopes 
João Migue Brito Barata 
Margarida Barreiros Salvado
Ricardo de Oliveira V. M. Rodrigues 
Joana Isabel Rico Gonçalves 
José Pedro Domingues Cerdeira 
Ana Filipa Agostinho David *
Bernardo Vieira Martins *
Mariana Filipa Ferreira Fonseca *
Diogo José Almeida Gavinhos 
Leonor Geraldes Antunes Mendes *
Sara Alexandra Venâncio Gaspar *
Beatriz Carrola Soares*
Jéssica Filipa Antunes Ricardo*
João Pedro Horta Antunes*
Laura Soares Ramos*
Catarina Antunes Salvado*
Filipa do Couto Pereira Catarro*
Cristiano Luís Gaspar*
Miguel Afonso Antunes*
Marisa Alexandra Fernandes de Jesus *
Fernando Gil Teixeira
Mónica Maria Matos Correia Teófilo*
Patrícia Corredoura Santos*

Cursos Profissionais

Melanie Marques Filipe

*mérito e excelência

No dia 3 de outubro realizou-se no anfiteatro do Agrupamento de Escolas do 
Fundão a  sessão de atribuição de certificados de mérito e excelência  aos alunos 
que em todos os ciclos de ensino se distinguiram pelo seu aproveitamento esco-
lar. Seguiu-se a entrega de  diplomas aos alunos que  concluíram em 2013/2014 
o seu percurso no ensino secundário.

Agrupamento distingue mérito e excelência e atribui diplomas a alunos finalistas

É com grande satisfação que a direção 
da escola organiza anualmente este 
evento que tem como objetivo  reco-
nhecer o  esforço  de todos os alunos 
que  ao longo do ano trabalham para 
obter bons resultados. De acordo com 
o regulamento interno, o  quadro de 
mérito reconhece os alunos com muito 
bons resultados na avaliação interna. 
O  quadro de excelência reconhece os 
bons resultados  ratificados pela ava-
liação externa, de acordo com as classi-
ficações obtidas em exames nacionais e 
provas de final de ciclo no  4º , 6º,  9º,  
11º e 12º anos.

Estiveram presentes o Presidente da 
Câmara Municipal do Fundão, Dr. Pau-
lo Fernandes, a Vereadora da Educa-
ção, Dr.ª Alcina Cerdeira, a Presidente 
da Associação de Pais, Dr.ª Alexandra   
Bento, e o Presidente da Junta de Fre-
guesia do Fundão, Sr. Manuel Malícia 
da Trindade, que usaram da palavra 
felicitando os  alunos e o Agrupamen-
to pelos bons resultados obtidos. O 
Vice-Presidente do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco, Dr. Nuno Castela, 
esteve também presente e, no âmbito 
de um protocolo de cooperação entre 
o Agrupamento e o IPCB,  atribuiu à 
melhor aluna colocada naquela insti-
tuição, Cristiana Gil Mota, uma bolsa 
correspondente a um  ano de propinas.

O palco encheu-se várias vezes com a 
presença de alunos, professores titula-
res e directores de turma que fizeram 
questão de entregar pessoalmente os 
certificados aos 90 alunos distingui-
dos. A sessão iniciou-se com os alunos 
do 1ª ciclo, a quem foram atribuídos 
46 certificados, seguindo-se  os 2º e 3º 
ciclos,  com 19 alunos distinguidos,  e 
por  fim, o ensino secundário, com 25 
alunos contemplados com certificados 
de mérito.

O Diretor do Agrupamento felicitou, em 
primeiro lugar, os alunos pelos bons 
resultados alcançados, prova de que  
o empenho com que se dedicaram ao 
estudo compensa e é reconhecido por 
toda a comunidade escolar. Felicitou 

também os pais, encarregados de edu-
cação e  famílias, por colaborarem com 
a escola e proporcionarem aos nossos 
alunos as condições necessárias para 
um excelente desempenho escolar. Di-
rigindo-se depois ao pessoal docente, 
agradeceu aos diretores de turma todo 
o  trabalho desenvolvido  no  contac-
to com as famílias, na organização e 
transmissão de informações importan-
tes, assinalando  o seu valioso contri-
buto na construção do sucesso escolar. 
Dirigindo-se aos professores, agrade-
ceu o  excelente trabalho desenvolvido 
ao longo do ano letivo, sublinhando 
que são os professores que fazem as 
boas escolas, reconhecendo que são os 
nossos professores que fazem deste 
Agrupamento uma escola de referên-
cia. Por último, agradeceu também  o 
contributo do pessoal não docente, que 
todos os dias dá o seu melhor para  que 
tudo funcione.

Ao iniciar a distribuição de diplomas 
aos alunos que concluíram o 12º ano, o 
Diretor referiu que este é um dos mo-
mentos   mais significativos no nosso 
calendário escolar.   A razão de existir 
da escola é, em primeiro lugar,  formar 
jovens que venham a tornar-se  pro-
fissionais competentes e cidadãos res-
ponsáveis. Assim, a entrega destes di-
plomas representa o momento em que 
a  escola cumpre essa função, abrindo 
caminhos para que cada um dos nos-
so diplomados possa, ao longo da vida, 
continuar a investir  na sua formação, 
nas áreas que escolher, de acordo com 
os seus interesses e competências. 

Por último, o Diretor  desejou a todos 
os jovens diplomados muito suces-
so nesta nova etapa da sua formação, 
convidando-os a visitar a escola sem-
pre que quiserem, onde serão sempre 
bem-vindos. 

Aos alunos, às suas famílias e a todos 
os que quiseram partilhar connosco 
este momento especial, o nosso  bem-
-hajam pela vossa presença.

 Ana Maria  Raposo, Subdiretora
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Tendo em vista a plena inserção das crianças na sociedade, como seres autóno-
mos, livres e solidários, é no jardim de infância que as crianças dão os primei-
ros passos no processo de sociabilização, partilha e vivência em comunidade. 
Na estreita relação entre as Orientações Curriculares e Metas de Aprendizagem 
definidas para a educação pré-escolar, valorizam-se as capacidades intuitivas, 
criativas e o tempo de brincar, privilegiando-se a construção articulada do saber, 
numa abordagem integrada e globalizante. 

Num leque diferenciado de atividades, de linguagens múltiplas e propostas edu-
cativas, as crianças adquirem regras e métodos fundamentais para o sucesso da 
aprendizagem e para a “construção” de uma consciência crítica.

Recordando Eugénio de Andrade, in 'Rosto Precário':

 Em Louvor das Crianças

Educação Pré-escolar

    “Se há na terra um reino que nos seja familiar e ao mesmo tempo estranho, 
fechado nos seus limites e simultaneamente sem fronteiras, esse reino é o da 
infância. A esse país inocente, donde se é expulso sempre demasiado cedo, 
apenas se regressa em momentos privilegiados — a tais regressos se chama, 
às vezes, poesia.”

A coordenadora de departamento, Patrocínia Roque

Os projetos e clubes dão um importante contributo para se atingirem os objeti-
vos consagrados no projeto educativo. Anualmente, a oferta e a participação são 
reveladoras do dinamismo do Agrupamento, do envolvimento da comunidade 
educativa, do empenho e dedicação de professores e alunos e demais colabora-
dores. 

A diversidade de projetos e clubes denota a preocupação para o desenvolvimen-
to, nos alunos do AEF (centro de toda a atividade educativa), de competências 
básicas exigidas pela sociedade atual e consequentemente para a promoção do 
sucesso educativo e a manutenção de níveis residuais do abandono escolar. A 
cultura de mudança subjacente a esta preocupação conta com o contributo das 
reflexões/avaliações permanentes a diversos níveis, não só do conselho de pro-
jetos e clubes, mas também, a um nível mais abrangente, da direção, do conselho 
pedagógico, dos departamentos, dos conselhos de coordenadores dos DT e da 
equipa de autoavaliação, permitindo incorporar as mudanças necessárias e a 
consequente adaptação contínua, assegurando algumas continuidades, reformu-
lando ou implementando novos projetos/clubes. É bem evidente a preocupação 
na diversificação e oferta de experiências de aprendizagem em espaço formal e 
não formal, as quais valorizam o percurso formativo não só dos alunos mas de 
outros agentes educativos, nutrindo potencialidades de desenvolvimento indivi-
dual (+ Pessoa), que conduzem à valorização coletiva e ao reconhecimento exter-
no (+ Escola; + Fundão). Os projetos e clubes privilegiam o sentido de pertença a 
uma comunidade, reconhecendo as alterações de ordem social, educativa (escola 
inclusiva) e económica, desenvolvendo ações abrangentes (vertentes ética, cultu-
ral, social, científica, artística, desportiva e tecnológica) destinadas ao público in-

PROJETOS E CLUBES do AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
(2014/ 2015)

terno e externo e valorizando o envolvimento da comunidade educativa, poten-
ciando, assim, práticas inovadoras e contributos diversificados com resultados 
que abrangem a organização como um todo. Promovem a articulação de órgãos 
e serviços, internamente e com o exterior, uma vez que só desta forma é possível 
o envolvimento de diferentes estruturas, alunos de diferentes turmas e níveis 
de ensino, EE/pais, docentes de várias áreas, entidades externas e pessoal não 
docente, em torno de objetivos/ações comuns. Reforçam uma atitude de maior 
abertura ao exterior pelas inúmeras parcerias estabelecidas e pela organização e 
participação em eventos de divulgação dos projetos e clubes/atividades desen-
volvidas. Evidenciam uma preocupação em incrementar a eficiência, motivando 
alunos e colaboradores, partilhando recursos, reduzindo custos, utilizando as 
tecnologias de informação (alguns projetos candidatam-se a financiamento ex-
terno, outros articulam ações preocupando-se em estabelecer redes de trabalho 
internas e com o exterior, solicitam apoios a empresas ou a outras entidades, …).

Apresentam-se os projetos e clubes em curso neste ano letivo, estando previsto 
iniciarem-se outros, quando forem lançadas as candidaturas pelas diversas enti-
dades promotoras. 

Se estiveres interessado em participar nalgum projeto ou clube podes contactar 
o respetivo professor coordenador ou, simplesmente, “aparecer” no local e ho-
rário indicados. Se quiseres propor um novo projeto ou clube apresenta a tua 
proposta a um professor.

A professora coordenadora, Maria João Batista

“Comenius - The Ultimate Guide for 
Young European Guides”(GYG)” 

Professor coordenador: João Teodósio

Projeto Europeu - no biénio 2012-2015 
- que se dedica à construção de mate-
riais de divulgação da cultura local e 
regional visando a elaboração de um 
guia destinado a ser utilizado por jo-
vens europeus. O Projeto conta com 5 
escolas parceiras da Alemanha, Bélgica, 
Estónia, Polónia e Portugal.

“Desporto Escolar”

Professor coor-
denador: José 
Miranda

Verifica-se que 
a grande maio-
ria dos alunos apenas pratica ativida-
de física regular na escola. Assim, com 
este projeto proporciona-se, aos alu-
nos, a prática regular de atividade físi-
ca e desportiva através de uma moda-
lidade específica, permitindo que eles 
adquiram hábitos de vida saudáveis.

“Dias de Escola”

Professora coordenadora: Catarina 
Crocker

Programas semanais realizados por 
alunos sob a orientação das professo-
ras Catarina Crocker e Margarida Fer-

reira, em parceria com a rádio Cova da 
Beira. Programas de divulgação de ati-
vidades do AEF, debates, entrevistas e 
música.

Gravações às quartas-feiras; Emissão 
dos programas à sextas-feiras pelas 
19:00h, em 92.5 MHz ou 107.0 MHz.

“ECO-Escolas”

Professora coordenadora: Célia Freitas

O Programa Eco-Escolas é uma iniciati-
va de âmbito europeu sob a responsa-
bilidade da Fundação para a Educação 
Ambiental na Europa (FEE) e implemen-
tada em Portugal pela Associação Ban-
deira Azul da Europa (ABAE) e visa re-
conhecer o trabalho desenvolvido pela 
Escola em benefício do Ambiente. As 
ações concretas desenvolvidas pelos 

Projetos e Clubes

alunos e por toda a comunidade edu-
cativa, proporcionar-lhes-ão a tomada 
de consciência que simples atitudes in-
dividuais podem, no seu conjunto, me-
lhorar o ambiente global.

“Educação para o empreendedorismo”

Professora coordenadora: Alda Fidalgo

O projeto visa o de-
senvolvimento de 
competências empre-
endedoras nos alunos 
do AEF. Para a conse-
cução deste objetivo 
são desenvolvidas 
atividades e projetos. 
Estes projetos po-
derão vir a participar em concursos e 
outras atividades de divulgação e valo-
rização.

“EMA”- Estímulo à melhoria das apren-
dizagens

Professora coordenadora: Daniela Mar-
tins

Este projeto pretende dar continuidade 
ao implementado em 2012-2014. Visa 
responder às necessidades de duas tur-
mas do 7º ano que registaram uma taxa 
significativa de insucesso sobretudo na 
disciplina de matemática. Este proje-
to procura centrar-se no aluno. Todo 
o aluno com dificuldades nas discipli-

nas de Português, Línguas estrangeiras, 
Matemática, Ciências Naturais e Ciên-
cias Físico-Químicas será encaminhado 
para o Gabinete de Aprendizagem e 
Trabalho Autónomo (GATA). Será feita 
uma intervenção a nível parental soli-
citando a colaboração dos pais/EE em 
atividades que contribuam para a for-
mação dos jovens.

“Fundão +” 

Professor coordenador: José Sebastião

O projeto visa promover o sucesso edu-
cativo da nossa população discente (no 
caso específico do 1º Ciclo do Ensino 
Básico) num esforço coletivo que per-
mita melhorar a proposta educativa do 
Agrupamento de Escolas do Fundão, 
rentabilizando recursos existentes.

“Jornal Escolar “Olho Vivo” 

Professora coordenadora: Noémia Car-
rola

O jornal escolar Olho Vivo é um espaço 
aberto à Comunidade Escolar que visa 
a partilha de experiências e a divulga-
ção dos momentos mais significativos 
da vida do agrupamento. É o meio pelo 
qual todos poderão exprimir as suas 
vivências, interesses, entusiasmo ou 
manifestar as suas preocupações. Este 
jornal é também a forma da Escola se 
dar a conhecer e dar a conhecer todos 
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aqueles que com ela vivenciam a edu-
cação.

“Operação Alegria” e Tampinhas

Professora coordenadora: Isabel Ferrei-
ra

Além da informa-
ção sobre a cor-
reta separação de 
resíduos, o projeto 
mobiliza a comu-
nidade escolar e 
educativa para recolha de embalagens 
e para a sua colocação no ecoponto 
amarelo, bem como para a constru-
ção de objetos, a partir dos resíduos 
dando-lhes, assim, uma nova utilidade. 
Os resíduos são entregues na Resies-
trela (ponto de reciclagem), sendo con-
vertidos em material pedagógico. As 
tampas recolhidas permitirão ajudar a 
APPACDM do Fundão. 

“12ª Edição do Prémio Fundação Ilídio 
Pinho Ciência na Escola” 

Coordenadores - Vários docentes, de 
acordo com as candidaturas que pos-
sam surgir. Podem ser submetidas três 
candidaturas de cada escalão, num to-
tal de 4 escalões. A temática deste ano 
letivo é “Ciência e Tecnologia em res-
posta aos grandes desafios da socie-
dade”, podendo incluir alunos desde 
o pré-escolar (1º escalão) até ao ensino 
secundário (4º escalão).

“Promoção e Educação para a Saúde” e 
“Gabinete de Saúde”

Professora co-
o r d e n a d o r a 
Emília Roque

Com este proje-
to pretende-se que sejam desenvolvidas 
atividades no âmbito da Alimentação 
Saudável e Atividade Física, Educação 
para o Consumo, Saúde Sexual e Re-
produtiva, Sexualidades e Prevenção de 
IST’s, Prevenção do Consumo de Subs-
tâncias Psicoativas, Prevenção da Vio-
lência Escolar e do Bullying. A concreti-
zação destas atividades irá ter o apoio 
de várias entidades parceiras: Centro 
de Saúde; Associação “Entrelaços”; Es-
cola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias; 
ex - alunas que frequentam cursos su-
periores na área da saúde; Curso Pro-
fissional Técnico de Auxiliar de Saúde 
do nosso Agrupamento. 

O horário encontra-se afixado junto do 
Gabinete de Saúde - na escola secundá-
ria. Na escola João Franco está afixado 
na sala de Diretores de Turma.

“Ser solidário” 

Professora 
coordena-
dora Ana 
Brioso

O projeto 
“Ser Soli-
dário” promove a recolha de produtos 
novos ou usados, em bom estado, na 
comunidade escolar, como roupas, ma-

terial escolar, artigos de higiene e a sua 
distribuição a alunos  carenciados do 
Agrupamento.

O espaço físico “Ser 
solidário” (Junto à 
sala 35 com entra-
da pelo exterior) 
tem como horário: 
quintas-feiras das 
10:50h-11.30h e das 
14:30h- 15:30h

“Serviço de voluntariado semanal no 
Hospital do Fundão”

Professora coordenadora Fátima Corre-
doura

Visita semanal ao CHCB- Hospital do 
Fundão com o propósito de interagir 
com os utentes e familiares e oferecer 
exemplares do “Jornal do Fundão” ce-
didos por aquele semanário. Horário: 
quintas-feiras entre as 10:00h e 11:45h.

“Testes intermédios”

Professora coordena-
dora Maria João Baptista

Este projeto pretende aferir o desem-
penho dos alunos por referência a pa-
drões nacionais; conhecer o estado das 
aprendizagens dos alunos; familiarizar 
os alunos com instrumentos de ava-
liação externa. Os testes intermédios 
ocorrerão a Inglês continuação do 11º 
ano - 3 março; Português, do 2º ano- 28 
maio; Matemática, do 2º ano-3 junho.

“Volta à França em 4 anos”

Professora coordenadora Daniela Mar-
tins

Este projeto visa enfocar os conteúdos 
básicos da língua francesa como cami-
nho para promoção da aprendizagem 
da língua, motivando os alunos, e toda 
comunidade escolar, para a importân-
cia de aprender o francês. Estão envol-
vidas 4 turmas da Escola Santa Teresi-
nha: duas do 1º ano do 1º Ciclo e duas 
turmas do 2º (continuidade).

Horário- ST3: segundas-feiras, das 
11:20h às 12:20h; ST4: terças-feiras, 
das 16:00h às 17:00h; ST2: quartas-fei-
ras das 16:00h às 17:00h e ST1: quin-
tas-feiras, das 16:00h às 17:00h.

“BeatBullying” Vencer o Bullying

Professora coordenadora Mariana Aze-
vedo

Plataforma informática supervisionada 
por equipas de professores e psicólo-
gos que acompanham, orientam um 
grupo de alunos tutores no aconselha-
mento de colegas vítimas de bullying. 
Horário: segundas-feiras das 8:20h-
-9:50h; quartas-feiras (tarde)

Erasmus + “Hard Soft Skilling - Charting 
your career path” – Competências para 
empregabilidade (planificar a carreira).

Professor coordenador Luís Nunes

O projeto pretende desenvolver nos 
alunos capacidades relativas à procura 
de emprego num mundo em constan-
te mudança e elencar as características 
essenciais a uma procura com sucesso.

Será desenvolvido entre 2014 e 2016, 
envolvendo os seguintes países: Portu-
gal, Espanha, França, Itália, Alemanha, 
Bulgária, Turquia e Roménia (país co-
ordenador).

“Permacultura”

Professora coordenadora Maria José Pi-
res

Este projeto, proposto pela Câmara 
Municipal do Fundão ao agrupamento, 
integra-se numa linha de pensamento 
designada Permacultura, que tem por 
tarefa principal o cuidado com o pla-
neta Terra e, assim, a preocupação com 
as gerações vindouras. A ética perma-
cultural traduz-se no desenvolvimento 
de ações que visam preservação e uti-
lização dos recursos naturais de uma 
forma sustentável. Dos vários aspetos 
que poderiam ser explorados nesta 
área, para este trabalho foi selecionado 
“A exploração e utilização de corantes 
naturais no tingimento e na arte”.

Tentar-se-á a aquisição de algumas 
plantas, que serão reproduzidas e cul-
tivadas na escola. A seu tempo, serão 
extraídos os corantes, que serão utili-
zados nos trabalhos de tingimento e 
pintura.

“Tutores de energia nas escolas”

Professor coordenador Joaquim Gue-
des

Tutores de energia nas escolas preten-
de criar a figura do “Tutor/Gestor de 
Energia” no Agrupamento, através da 
aquisição de competências para a ges-
tão de energia. Trata-se de um progra-
ma de formação gratuito específico (em 
acreditação junto do Conselho Científi-
co-Pedagógico da Formação Contínua), 
direcionado às necessidades energéti-
cas dos edifícios escolares.

“Histórias? É connosco!” 

Professora coordenadora Margarida 
Ferreira

Atividade trimestral de promoção de 
uma história/livro com animação e ati-
vidades de formação de utilizadores 
das bibliotecas em todas as escolas do 
1º ciclo e do ensino pré-escolar e na 
secção de pediatria do Hospital Cova 
da Beira (mensal).

“Twist a tua energia marca a diferença”

Professor Coordenador: David Mateus

Educação e sensibilização para a Efici-
ência Energética, Alterações climáticas, 
Energias Renováveis e Desenvolvimen-
to Sustentável, dirigida aos alunos e 
professores do ensino secundário – 10º 
ao 12º ano. Esta iniciativa pretende ir 
ao encontro da forma, como hoje em 
dia, é cada vez mais aceite que o ensi-
no pode não estar limitado à educação 
formal, e que há espaço para envolver 
dimensões mais amplas de conscien-
cialização social e pública no ensino. O 
conceito de aprendizagem social está 
a desenvolver-se, engloba uma grande 
diversidade de métodos de aprendi-
zagem e de contextos e proporciona 
oportunidades de mudança e adapta-
ção a novos desafios e tendências.

“Clube Ambiente e Vida”

Professor coordenador: João Fidalgo

Apoio ao desenvolvimento de projetos 
de investigação/ descoberta em Ciên-
cia (com ligação à Biologia /Geologia). 
Pequenos trabalhos experimentais: à 
descoberta do mundo que nos rodeia. 
Horário: quartas-feiras das 14:50h às 

Projetos e Clubes - continuação

18:00h.

“Clube de Fotografia e Vídeo”

Professor coordenador Luís Branco

Aprendizagens de fotografia e vídeo, 
no espaço de fotografia convencio-
nal. Desenvolvemos aprendizagens de 
todas as fases do laboratório de foto-
grafia a preto e branco. Na fotografia 
digital passamos por todas as formas 
de captura de imagem e seu tratamen-
to digital. No vídeo digital começamos 
com as tipologias de planos passando 
para a rodagem de imagens, com edi-
ção digital e exportação de filmes. Em 
todos estes espaços os alunos poderão 
criar livremente ou servirem-se das ati-
vidades deste clube como de apoio a 
atividades em que o AEF participe.

Horário: quartas-feiras das 14:30h às 
16:20h na OFA (Pavilhão oficinal)

“Clube de Gravura e Serigrafia” 

Professor coordenador José Luís Olivei-
ra

Espaço de experimentação de técni-
cas artísticas, de gravura e serigrafia, 
exploradas em técnicas tradicionais 
para estimular criadores e curiosos e 
contribuir para a valorização pesso-
al. Monotipia, linóleo, papel metaliza-
do, acrílico, metal e redes serigráficas 
permitirão criar séries de desenhos de 
criação livre, interpretação temática ou 
recriação de imagens fotográficas. Em 
ambiente de camaradagem com cons-
trução da autonomia, cooperação e res-
ponsabilidade. Horário: quartas-feiras 
das 14:15h às 18:00h.

“Clube de Proteção Civil” 

Professora coordenadora Conceição 
Godinho

Preparar a comunidade educativa em 
geral para a prevenção contra a ocor-
rência de acidentes, fornecer informa-
ção sobre os procedimentos corretos 
a adotar em situações de emergência. 
Horário: segundas-feiras das 10:05h 
às 11:35h, gabinete do Clube Europeu 
(junto à sala 35)

“Clube de Teatro: Grupo de Teatro His-
térico” 

Professor coordenador António Pereira

Promover as capacidades dramáticas 
dos alunos do AEF, mediante forma-
ção em oficinas semanais e workshops 
e apresentação de peça de teatro à co-
munidade. Horário: quartas- feiras das 
10:50h às 11:35h para o nível 1 e para o 
nível 2 das 14:30h às 17:00h ou outros 
horários alternativos de acordo com a 
disponibilidade de alunos e professo-
res.

“Clube Europeu” 

Professor coordenador António Amaral

Divulgação da cidadania europeia e 
promoção do conhecimento sobre as-
suntos europeus. Horário: 
sextas-feiras das 9:05h - 
9:50h, no gabinete do Clube 
Europeu (junto à sala 35).
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Quarta-feira foi o dia da partida! Saímos 
da nossa pequena cidade eram ainda 
6:25h da manhã. Contudo, o sono era 
pouco, porque na batalha entre este e a 
ansiedade, a segunda não deu tréguas. 
Assim, mantivemo-nos acordados du-
rante todo o caminho, ansiosos, uns a 
ouvir música, outros a conversar, mas 
todos com um pensamento em mente: 
“Como serão estes dias na Bélgica?”. A 
resposta era óbvia, mas queríamos ter 
a certeza… Levávamos connosco a res-
petiva mala e uma banda desenhada, 
projeto que teria de ser realizado pe-
los alunos de todos os países. Quando 
o autocarro chegou a Lisboa, dirigimo-
-nos imediatamente para o aeroporto, 
pois o tempo começava já a escassear. 
Depois de todos os procedimentos efe-
tuados, lá entrámos no dito avião (na 
companhia do Dr. António Vitorino) e, 
para uns batismo de voo, para outros 
apenas mais uma viagem, descolámos 
com destino a uma das melhores sema-
nas das nossas vidas...

Já na Bélgica, fomos recebidos por al-
guns professores da escola pertencen-
te ao projeto, que nos encaminharam 
para o seu local de trabalho. A ansieda-
de crescia a cada minuto que passava, 
até que… “CHEGÁMOS!”. Para uns, re-
encontro; para outros, o início de gran-
des amizades, foi com enorme alegria 
que fomos recebidos e que recebemos 
também nós os alunos da Polónia e da 
Estónia (alguns já tinham estado no 
Fundão). Depois de breves conversas, 
um tanto ou quanto tímidas, lá fomos 
para casa, cada um com o respetivo 
“host”, conhecer os nossos pais e ir-
mãos durante aqueles cinco dias. E que 
diferentes que eram, não só a nível físi-
co (loiros e de olhos azuis), como a ní-
vel de mentalidade, em alguns aspetos 
superior à portuguesa. Instalámo-nos, 
jantámos e saímos à noite para conhe-
cermos Edegem (a cidade acolhedora 
do projeto).

Apesar de estarmos já instalados, a 
verdadeira aventura começou apenas 
no dia seguinte, em que nos conhece-
mos, na parte da manhã, através de 
várias atividades por toda a escola. Co-
meçámos tímidos mas, como o povo 
português, acolhedores e sociáveis que 
somos, depressa começámos pequenos 
diálogos com pessoas que não conhecí-
amos, ainda… Na parte da tarde visitá-

Projeto COMENIUS: 
Diário da mobilidade à Bélgica (8 a 12 de outubro 2014)

The first day spent visiting Belgium 
was Thursday. We started our morning 
by getting to know the school and the 
afternoon walking around Antwerp. 
The thing that was evident at first si-
ght was the way students behaved in 
school. There was no sound around the 
corridors during class time, there were 
no janitors and everyone went to scho-
ol by bike. Those were the main diffe-
rences I could find between my school 
and Edegem’s. But, the best part of the 
day was, without a doubt, the walking 
across Antwerp to discover the city. 
Antwerp is like a mixture of modern 
and new, straight and wavy, iron and 
bricks. Those little typical chocolatiers 
remind me a lot of the Ginger House 

Our days in Belgium

mos a magnífica, extraordinária, bela, 
deslumbrante cidade de Antuérpia: to-
dos os pontos importantes foram-nos 
mostrados, tendo sido guiados, quer 
por alunos, quer por professores da 
escola. No final do dia, jantámos, uns 
em Antuérpia, outros em Edegem, e foi 
nesta altura que se começaram a soli-
dificar as relações de amizade com bel-
gas, polacos e estonianos.

Na sexta-feira foi dia de visitar a cida-
de medieval de Bruges (medieval por-
que conserva muitas das caraterísticas 
da cidade desse tempo), já com várias 
amizades solidificadas, ao mesmo tem-
po que outras eram criadas naquela 
visita ao noroeste belga. Já de tarde, 
decidiu-se que não haveríamos de nos 
ficar por Bruges, pelo que viajámos ain-
da mais para norte, em direção à costa, 
até à fria praia de Blankenberge, onde 
realizámos várias atividades. E se ainda 
havia alguém que não se conhecesse, 
depressa se passou a conhecer duran-
te aquela hora em que realizámos inú-
meras atividades… No final da tarde 
rumámos a Edegem, de onde saímos 
depois de jantar, com destino a Antuér-
pia. Durante essa noite houve momen-
tos mágicos, únicos e que nenhum de 
nós esquecerá.

O sábado foi dia de dizer um “olá” ao 
local de trabalho dos deputados euro-
peus: durante a manhã fomos visitar, 
não o Parlamento em si, mas o museu 
dedicado ao mesmo, tendo guardado a 
parte das compras para umas horitas 
à tarde. Pela primeira vez desde a che-
gada à Bélgica, apareceu a chuva, com 
ar de quem queria estragar os planos 
para o jantar de despedida marcado 
para essa noite. Contudo, o sol ganhou 
este duelo e o dia acabou mesmo so-
larengo e nós lá conseguimos visitar o 
Atomium com um sol risonho.

O jantar dessa noite estava preparado, 
o barbecue tinha começado e, depois 
de vários discursos (nomeadamente 
do responsável pelo projeto na escola, 
do presidente da câmara de Edegem e 
do nosso querido amigo Sam, um dos 
alunos da escola), começámos o man-
jar… E estávamos já a meio da refeição 
quando surgiu, de repente, na conver-
sa: “E o jogo da seleção de Portugal!?”, 
berrou um belga no meio da confusão. 
Mas o futebol estava relegado para se-

gundo plano, uma vez que o convívio 
era muito mais importante, pois seria 
a última vez que veríamos muitas das 
pessoas com quem convivemos du-
rante aqueles magníficos dias; seria a 
última oportunidade de passar o máxi-
mo de tempo possível com elas. Parti-
lhámos as nossas bandas desenhadas, 
eles partilharam as deles e a respetiva 
interpretação, mas o inevitável estava 
para acontecer: e as despedidas não 
são fáceis, nunca! E começaram aí a 
cair as primeiras lágrimas portuguesas, 
belgas, estonianas e polacas, tão iguais, 
todas com o mesmo sentimento dentro 
delas, o sentimento da perda (pelo me-
nos temporária), de não voltar a ver tão 
cedo muitas daquelas pessoas. 

Domingo foi… difícil. Fomos (nós, por-
tugueses) assistir a um jogo de futebol 
de um dos nossos novos amigos, na 
companhia de mais uns amigos bel-
gas (os outros já tinham partido para 
os respetivos países) e aproveitámos 
aqueles últimos momentos… Depois 
de almoçar, arrastámo-nos até ao aero-
porto. E aí chorámos quase todos, não 
como uma criança que quer um doce 
e os pais não lho dão, mas como Ho-
mens, tentando suportar o facto de não 
nos voltarmos a ver tão cedo. E sabe-
-se que uma ligação é forte quando a 

reação é esta em que, apesar de termos 
estado apenas cinco dias juntos, foram 
amizades fortíssimas, impossíveis de 
explicar nestas meras palavras, muito 
mais fortes do que o que poderíamos 
ter imaginado. A viagem de avião para 
Portugal não foi fácil... Muito menos o 
regresso ao Fundão…

Portanto, se nos virem na escola um 
pouco desanimados, já sabem a razão: 
são saudades deles, e não desânimo 
por termos regressado às aulas. Afinal, 
foram cinco dias mágicos, que não vol-
taremos a viver tão cedo e que deixarão 
muita saudade até ao reencontro.

Contudo, não conseguiríamos ter tido 
esta fantástica experiência sozinhos; 
temos obrigatoriamente de agradecer 
desde já a organização, ajuda e com-
preensão dos professores envolvidos, 
tanto os que nos acompanharam à Bél-
gica (profª. Fátima Corredoura e prof. 
João Teodósio), como os que ficaram 
(nomeadamente o prof. José Luís, que 
tratou de nos coordenar e de ajudar na 
realização da banda desenhada). Foram 
impecáveis e indispensáveis para que 
esta viagem decorresse sem inciden-
tes e a que este sonho fosse vivido de 
olhos bem abertos.

José Francisco Garcia, 12º CT3

from the tale “Hansel and Gretel”. All 
kinds of sweets someone could want 
and imagine were there. From a shoe-
-shaped to an entire landscape of autu-
mn, everything was made in chocolate.

On our second day we travelled north 
to meet the “Little Venice” of Belgium: 
Bruges. With its clear-water canal and 
brick buildings, Bruges is the most rus-
tic city I have met until last week.  The-
re was a clear difference between old 
and new Bruges while we got into the 
city. The most we entered, the most ty-
pical and cosy houses appeared. 

On Saturday, we made our way to the 
capital of Belgium and also Europe: 
Brussels. The pictures we see in our 

daily news really don’t do justice to 
the massive building that the European 
Commission is. It seemed like a wave 
of glass was swallowing us as long as 
we kept approaching it. Brussels has 
indeed a lot of sites to be seen and 
appreciated and I am deeply sorry not 
to have seen every single one of them. 
But, one that I wouldn’t mind to steer 
all day watching it is the Royal Palace 
right in the centre of the city. Every sin-
gle corner of it was perfectly sculpted; 
there was no place for mistakes. 

I promised my host family that so kin-
dly made me feel like home and many 
Belgium students that I would come 
back to visit them some day, I hope 
that I can keep up with my promise and 
return there as soon as possible. I now 
can claim firmly that I would never for-
get you.

José Carvalhais Lopes, 11º CT2
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“OPERAÇÃO ALEGRIA”

O projeto continua no nosso agrupa-
mento em parceria com a Resiestrela. 
Este projeto tem como objectivo pro-
mover o aumento da recolha de ma-
teriais recicláveis fundamentalmente 
embalagens de plástico e metal. O Eco-
ponto Amarelo é fundamental nesta se-
paração. É com ele que o agrupamento 
tem tido possibilidade de adquirir al-
guns materiais didáticos. 

Inicia-se brevemente mais um programa do Parla-
mento dos Jovens, iniciativa a que o Agrupamento de 
Escolas do Fundão se tem associado, como agrupa-
mento nos últimos anos e através das escolas agru-
padas em anos anteriores. 

Nas palavras dos promotores: O “Parlamento dos Jo-
vens” assume uma importância acrescida na educa-
ção para a cidadania dos jovens e na procura de uma 
maior e melhor participação dos mesmos na socieda-
de, com conhecimentos substantivos das regras das 
democracias e, essencialmente, do processo demo-
crático de eleição dos representantes dos cidadãos 
na esfera governativa.

Para a presente edição os temas em análise são:

•Ensino Secundário: Ensino Público e Privado: Que 
desafios?
•Ensino Básico: Combate ao Insucesso Escolar.

Para que possamos continuar a honrar as participa-
ções anteriores das nossas escolas apelamos à parti-
cipação da comunidade escolar nesta iniciativa. 

Para mais informações sobre o programa Parlamento 
dos Jovens 2014-2015 pode recorrer-se a http://app.
parlamento.pt/webjovem2015/index.html.

No agrupamento, qualquer esclarecimento sobre a 
constituição de listas pode ser pedido aos professores António Amaral (antonio-
amaral@esfundao.pt) ou Natália Marques (nataliamarques@esfundão.pt). 

 Realizou-se no dia 15 de Outubro, a apresentação 
do Manual de Empreendedorismo dos 13 aos 18 
anos, pelo Doutor João Leitão, professor auxiliar da 
Universidade da Beira Interior e investigador inte-
grado do Centro de Estudos de Gestão (CEG-IST), da 
Universidade de Lisboa. O Doutor João Leitão faz 
parte da equipa autoral do Manual de Empreende-
dorismo dos 13 aos 18 anos, que resultou de uma 
parceria entre várias entidades, de que fazem parte 
a UBI e o Grupo Nabeiro/Coração Delta. 

Esta equipa é ainda autora do Manual de Empreendedorismo dos 3 aos 12 anos 
que já foi testado em várias instituições, com reconhecido interesse para o de-
senvolvimento de competências empreendedoras, nas crianças do pré-escolar, 
1º ciclo e 2º Ciclo.

Neste ano letivo, o nosso Agrupamento foi convidado para colaborar na aplica-
ção do Manual dos 13 aos 18, que se destina aos alunos do 3º ciclo e secundário. 
Considerando os temas e actividades do manual, e considerando os objecti vos 
e conteúdos inerentes aos programas dos cursos profissionais, entendeu-se que 
teria todo o interesse, a sua aplicação aos alunos dos cursos profissionais. Neste 
contexto os docentes destes cursos foram convidados a participar na sessão de 
apresentação do manual no dia 15 de outubro.

A partir daqui espera-se constituir um grupo de trabalho e um plano de ação, 
que defina as linhas orientadoras para implementação do projeto.

Pretende-se, com a sua aplicação, que os alunos dos cursos profissionais desen-
volvam competências trans-
versais ou soft skill, que 
lhes facilitem a integração 
na vida ativa. 

O mundo competitivo em 
que vivemos exige mais do 
que o domínio das hard-
-skills inerentes a cada 
curso, torna-se pois funda-
mental trabalhar atributos 
e competências pessoais 
que permitam melhorar as 
iterações com os outros e 
com o mundo. Estas compe-
tências caracterizam-se por 
não serem específicas para 
um posto de trabalho e po-
dem ser úteis em qualquer 
área profissional ao mes-
mo tempo que são valiosas, 
também, para melhorar e tornar a vida pessoal mais positiva.

A equipa do Empreendedorismo do AEF

Manual do empreendedorismo dos 13 aos 18 anos

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 Con-
curso da Árvore de Natal 2014 promovido pela nossa autarquia, outra atividade 
é o presépio de Natal onde tentamos promover o espírito Natalício já que a 
escola é vista para todos como uma segunda casa e, assim, pretendemos que es-
teja “presente” no presépio toda a comunidade escolar, como se de uma grande 
família se tratasse.

Estamos ainda envolvidos numa dramatização direcionada para diferentes pú-
blicos-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

Criação de uma árvore ecológica - Turma APS12

No ano letivo anterior angariámos 8000 
Kg de resíduos pertencentes ao ecopon-
to amarelo o que correspondeu a 800€. 

Este valor foi aplicado em ecopontos 
que foram distribuídos no interior dos 
edifícios do agrupamento e no exterior, 
após o levantamento feito por alunos 
e coordenadoras do projeto “Operação 
Alegria” e do “Eco Escolas”, das neces-
sidades destes materiais. Foram adqui-
ridos 20 ecopontos amarelos, 3 azuis e 
um verde. 

Devemos continuar com a preocupação 
de fazer separação dos resíduos nos 
respetivos ecopontos. Quando adqui-
rimos produtos com embalagem em 
plástico, em metal ou tetra paks, deve-
mos procurar o ecoponto amarelo.

A colaboração de todos é fundamental 
para mantermos uma escola limpa e 
aprazível.

Vamos utilizar devidamente os ecopon-
tos! …

Isabel Ferreira

Clube Europeu

O Comenius é um projeto financiado pela União Europeia que promove a troca 
de culturas e de vivências entre estudantes e docentes de outros países. Esta é 
a definição oficial do projeto mas para quem o vive é muito mais do que isto. 
É criar laços de amizade para o resto das nossas vidas. É encontramos noutro 
país e noutra casa uma família. Nunca vou esquecer tudo o que vivi, tudo o que 
aprendi e todas as pessoas que conheci. 

Agradeço a toda a gente envolvida neste projeto pela oportunidade que me de-
ram. É uma experiência que vou guardar para o resto da minha vida e sei que 
hoje sou mais "rica" por ter participado.

Edite Fernandes, 11º CT2

Comenius - Opiniões ... 

Os alunos do JI e da EB 
de Fatela destinaram um 
pequeno espaço do re-
creio para a horta. Plan-
taram couves e nabos. 
Semearam favas e ervi-
lhas. E até têm o canti-
nho das plantas aromá-
ticas: hortelã, cidreira, 
serpão, salsa, … 

Vamos tratar da nossa 
horta com todo o cuida-
do e ver crescer as nos-
sas plantas.

Os alunos do JI/EB de 
Fatela

Há horta na Fatela!
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Nos dias 25 e 26 de setembro de 2014 o Agrupamento de Escolas do Fundão 
esteve presente na cidade de Aveiro para participar na Mostra de projetos e en-
trega dos prémios finais referentes à 11ª edição do prémio Ilídio Pinho Ciência 
na Escola. Este concurso teve como entidades parceiras o Ministério da Educação 
e Ciência e o Ministério da Economia, uma novidade deste ano, com o objetivo de 
apoiar a implementação dos projetos premiados.

Os seis projetos apresentados, em Aveiro, um do primeiro escalão com o título 
“Ar verde plantar é viver”, dois do 3º escalão- “Jardim da química” e “Biofábricas 
em medronheiros da Serra da Gardunha” e três do 4º escalão- “Plantas em ação 
no combate à infeção”; “Produção de Insetos Auxiliares”; “Geo SPA- A saúde 
pelas argilas” foram todos premiados no concurso de ideias, tendo sido desen-
volvidos no ano letivo 2013/2014. O projeto “Biofábricas em medronheiros da 
Serra da Gardunha” obteve o 3º lugar, a nível nacional, merecendo, também, o 
prémio final de 10000 euros o qual será aplicado na aquisição de equipamento 
que permitirá o desenvolvimento de mais projetos no âmbito da ciência.

O AEF foi ainda convidado para o colóquio Educação, Ciência, Inovação, Investi-
gação – ALAVANCA DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, integrado no progra-

Recomeçaram os programas  do AEF emitidos na RCB . Semanalmente, de outu-
bro a maio, o Dias de Escola  é realizado por alunos, professores e outros cola-
boradores da comunidade educativa. 

Este ano letivo, as gravações decorrerem às quartas-feiras, pelas 14H30 nos es-
túdios da Rádio Cova da Beira. Posteriormente, os programas são emitidos às 
sextas-feiras, agora com um melhor horário: logo às 19H. 

Assim, como já é habitual, todas as semanas serão apresentadas as notícias do 
nosso agrupamento, realizadas entrevistas sobre as atividades e os projetos das 
nossas escolas. Haverá ainda espaço para a divulgação de livros e filmes, cele-
bração de datas comemorativas e, claro, para a  emissão de boa música, proposta 
pelos nossos alunos.

Este projeto pretende aproximar a comunidade da escola, partilhar e dar visibi-
lidade às atividades do agrupamento, bem como desenvolver a capacidade de 
comunicação dos alunos envolvidos.  Continua a haver  a preocupação de criar 
alguma rotatividade, proporcionando a alunos de todos os níveis a possibilida-

Recomeçaram os Dias de Escola  na RCB

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares

Outubro é o mês internacional das bibliotecas escolares desde 2008, altura em 
que a IASL – International Association of School Libraries o instituiu.

ma do evento, o qual contou também, como intervenientes, com o secretário de 
estado da educação, o secretário de estado da inovação, um empresário, o reitor 
da Universidade de Aveiro, o vice-presidente da CM de Aveiro e o Sr. Engenheiro 
Ilídio Pinho, sendo moderado pelo Sr. Professor Doutor José Pissarra da Univer-
sidade do Porto.

Estiveram presentes em Aveiro os professores coordenadores dos seis projetos 
(Teresa Félix; Alda Fidalgo; João Fidalgo; Anabela Santos; Sónia Pimparel e Maria 
João Baptista) o Diretor e a Subdiretora do AEF, a Sr.a Vereadora da Educação da 
CMF, a Assistente Operacional (D. Albertina Gertrudes) e os alunos, de diversos 
anos, os quais desenvolveram os projetos, num total de 41 participantes. 

A organização do evento, este ano a cargo da DGEstE-delegação do Centro, foi 
excelente. Fomos todos muito bem recebidos. Gostámos de participar não só na 
vertente de apresentação dos produtos e processos de cada projeto, como tam-
bém na vertente de visitantes, explorando os projetos executados por alunos de 
outras escolas e, como vencedores, contribuindo desta forma, para que o nosso 
Agrupamento seja reconhecido pelo trabalho que desenvolve e pela qualidade 
do serviço educativo que presta.

Conhecemos pessoalmente o grande promotor do concurso, o Sr. Engenheiro 
Ilídio Pinho, um empresário de sucesso e exemplo único, no país, no contributo 
para o desenvolvimento económico do mesmo apostando na ciência, desenvol-
vida nas escolas, integrando-a nos planos de desenvolvimento regionais/ locais.

Aos alunos restaram as aprendizagens, pelas experiências proporcionadas, e a 
vontade de continuar este ano letivo. O tema da 2º Edição foi anunciado durante 
a cerimónia de entrega dos prémios pelo Sr. Engenheiro Ilídio Pinho e é “Ciência 
e Tecnologia em resposta aos grandes desafios da sociedade”. Esperemos que 
outros alunos, professores e restantes colaboradores se entusiasmem e partici-
pem!

Mostra de Projetos e entrega de prémios
11ª Edição do Prémio Ilídio Pinho Ciência na Escola

de de serem os locutores. Assim, este ano os programas estão a ser preparados  

com a colaboração próxima e  regular da professora Margarida Ferreira o que 

permite um envolvimento mais direto dos alunos do 1º e do 2º ciclo.

Os alunos que queiram experimentar fazer rádio devem contactar-nos  pessoal-

mente ou nos endereços que aqui deixamos. Qualquer notícia ou sugestão  deve 

também ser-nos enviada. Nós agradecemos!

Em Portugal, temos a RBE - Rede de Bi-
bliotecas Escolares, organismo que re-
gula toda a atuação das bibliotecas das 
escolas portuguesas. Pode-se consultar 
o site, que é muito interessante.

Todos temos a noção de que as biblio-
tecas são importantes e as escolares 
ainda mais, mas nem sempre percebe-
mos porquê e a verdadeira dimensão 
do trabalho que nelas se desenvolve.

No nosso agrupamento, tem-se vindo a 
celebrar este mês com atividades des-

tinadas a todos os alunos do 1º ciclo e 
do ensino pré-escolar. Fez-se a leitura 
animada do livro A Fada Palavrinha e 
o Gigante das Bibliotecas da conhecida 
autora Luísa Ducla Soares, seguida de 
uma muito breve formação de utiliza-
dores que pretendeu alertar os mais 
pequenos para a existência de lixo ele-
trónico na internet, pelo que convém 
seguir certos procedimentos seguros. 
Por fim, os alunos puderam responder 
à questão: afinal os morcegos são úteis 
para as bibliotecas?
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DIA DA ALIMENTAÇÃO no Agrupamento de Escolas do Fundão
Dia 16 de outubro comemorámos 
o Dia Mundial da Alimentação com 
diversas iniciativas/atividades: di-
álogos acerca da temática, jogos 
(de movimento e sensoriais), digi-
tinta (com mousse de chocolate), 
recordámos a poesia que fizemos 
no ano passado acerca de uma 
maçã muito saborosa e fizemos 
espetadas de fruta, que partilhá-
mos com os nossos amigos idosos 
do Centro de Dia de Enxames, os 
quais saudamos todos pela simpa-
tia e boa disposição.

Foi um dia muito preenchido e rico de afetos.

Protagonistas de todas estas atividades do JI de Enxames: João, Tomás, Sofia, 
Santiago Lopes, Santiago Cascais, Luís, Francisco e Simão. Com a colaboração da 
Teresa, Olga e Sónia.

Jardim de Infância de ENXAMES

Fruta espetada ou espetada de fruta?

Como em muitas outras escolas e locais pelo país fora, também hoje se assinalou 
no JI e EB da Capinha o Dia Mundial da Alimentação.

Este é sempre um dia  blá, blá, blá…mas a conversa até é quase sempre interes-
sante e divertida!!! 

É sempre uma oportunidade para aprender ou relembrar a importância de uma 
alimentação saudável e equilibrada. Blá…blá…blá…: as frutas e os legumes são 
elementos essenciais nas refeições. Fornecem vitaminas, minerais, fibras e mui-
tas outras substâncias com benefícios para a nossa saúde. Blá…blá…

Hoje foi o dia em que conhecemos a Joana, a menina que não gosta de fruta. 
Melhor, não gostava de fruta! Ouvimos as suas questões e percebemos as suas 
razões.

Hoje foi o dia em que ficámos a saber que afinal a fruta tem voz! E que sabe o 
que diz! 

Hoje foi o dia em que a Joana, aquela que não comia fruta, começou a adorar e 
a valorizar cada peça. Ficou a saber que cada fruto, para além de aspeto e sabor 
diferente também nos ajuda de distintas formas:

“As feridas te curamos

E mais te quero contar

Basta uma simples maçã

Para o médico afastar.

Por exemplo as laranjas

A crescer te ajudarão

O alperce e a papaia

São ótimos para a visão.

Se queres ficar hidratada

Come muita melancia

E para seres nem saudável

Bastam três frutas por dia”

(in, A menina que não gostava de 
fruta, de Cidália Fernandes)

Blá…blá…blá… as nozes e as ave-
lãs desenvolvem a mente!!!! Vamos atacar as nozes e que se cuidem as avelãs…

Blá…blá…blá… amêndoas, passas e fruta seca dão-nos energia para correr todo 
o dia!

Depois de tanto bláááááááá…merecemos uma recompensa!! 

À nossa espera, no refeitório estavam várias taças com diferentes tipos de fruta.

Se comemos salada de fruta??? Não! Escolhemos as frutas e espetámos os seus 
cubinhos…claro está que, fruta espetada, deu uma BELA ESPETADA DE FRUTA.

Resta-nos confessar…que a bela espetada de fruta foi regada…com um pequeni-
no fio castanho a quem chamam de chocolate…Ops!

Jardim de Infância e EB de CAPINHA

No dia 16 de outubro no JI / EB de Fatela co-
memorámos o dia Mundial da alimenta-
ção.

Para a escola trouxemos alguns 
legumes: cenoura, cebola, alho 
-francês, batatas, abóbora e 
repolho.Com estes legu-
mes fizemos uma sopa.

Enquanto os legumes 
ferviam ouvimos a 
história «A sopa 
verde.».

De seguida re-
cortámos ali-
mentos, uns 
saudáveis e 
outros não, 
que colá-
mos num 
semáforo. 
No verme-
lho colá-
mos as gu-
lose imas , 
no verde os 
al imentos 
saudáve i s 
e no ama-
relo os que 
devemos co-
mer em menor 
quantidade.

No almoço sabo-
reámos a nossa 
sopa. Estava uma 
delícia!

Carolina, Gustavo, 
Luana, Sofia

Jardim de Infância e EB de FATELA

No dia 

16 de outu-

bro, comemorámos 

o Dia Mundial da Alimentação na 

nossa escola.

Ouvimos algumas histórias que fala-

vam de alimentos, pesquisámos pro-

vérbios, vimos apresentações em po-

werpoint sobre a alimentação, jogámos 

um jogo alusivo ao tema e, o melhor do 

dia, foi termos confecionado uma sala-

dinha de fruta!

Estava tão deliciosa, que até promete-

mos que nunca mais deixaríamos de 

comer fruta à refeição!

EB de
SALGUEIRO

Podes completar a roda dos alimentos.

Pergunta aos teus professores como fazer.
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DIA DA ALIMENTAÇÃO no Agrupamento de Escolas do Fundão
O Dia Mundial da Alimentação foi co-
memorado, pela primeira vez, a 16 de 
Outubro de 1981 e foi criado com o in-
tuito de promover uma reflexão sobre 
a alimentação a nível mundial e, princi-
palmente, sobre a fome no planeta.  

No nosso agrupamento todos os anos 
assinalamos o dia com diversas iniciati-
vas. A turma TAS 13, consitituída pelos 

alunos do Curso Profissional 
Técnico Auxiliar de 

Saúde, asso-
ciou-se ao 

c o n -

junto 
de inicia-

tivas desenvol-
vidas pela Equipa PES 

e comemorou o dia com duas 
iniciativas.

Uma fita por melhor comida!

Esta ação foi desenvolvida nos bufe-
tes das Escolas João Franco e da Esco-
la Secundária em colaboração com as 
assistentes operacionais que nesse dia 
estiveram de serviço naqueles espaços.

O objetivo era levar os alunos a adqui-
rir alimentos mais saudáveis (pão, fru-
ta, água, leite e iogurtes) em vez de ali-
mentos que não são tão aconselhados 
pelos nuticionistas. Estes apresentam 
valores elevados de gordura e açúcar, 

que podem contribuir fortemente para 
exceder os valores de DDR (Doses Diá-
rias Recomendadas) e contribuir para 
o aparecimento de problemas ao nível 
da saúde (problemas cárdiovasculares 
e diabetes).

A iniciativa começou uns dias antes, 
quando na aula de HSCG, organizá-
mos grupos de trabalho e procedemos 
ao corte de pequenas fitas de 30 cm, 
onde escrevemos “DIA MUNDIAL DA 
ALIMENTAÇÃO TAS 13” e preparámos 
alguns materiais de divulgação.

No dia 16 de outubro, durante todo 
o dia, as pegadas no chão indicavam 
o caminho para os bufetes, onde, na 

compra de pão, fruta, água, leite e 
iogurtes, as fitas/pulseiras de vá-

rias cores eram oferecidas aos 
compradores.

Para sabermos se a inicia-
tiva teve algum impacto 

junto da população es-
colar, e na venda dos 
alimentos, compará-
mos a quantidade de 
alimentos vendidos 
no dia 16 de outu-
bro com a quanti-
dade de alimen-
tos vendidos no 
dia 9 de outubro 
(uma semana an-
tes). Agrupámos 
e analisámos as 
várias referên-
cias de produtos 
vendidos, em vá-
rias categorias: 
chocolates e afins; 
bolachas+bolos; 
leite (simples + 

achocolatado); io-
gurtes (sólidos + lí-

quidos); sumos; café + 
chá; pão/sandes; salga-

dos e croissants; fruta e 
águas. 

Calculou-se a variação per-
centual do consumo realiza-

do no dia 16 de outubro (dia da 
iniciativa) nos bufetes dos alunos, 

das escolas João Franco e Escola Se-
cundária, face ao consumo realizado 
uma semana antes (9 de outubro de 
2014). 

Os resultados demonstram que ocor-
reu um acréscimo na aquisição de cho-
colates e afins, leite, pão/sandes, fruta 
e água. Em contrapartida verificou-se 
uma diminuição do consumo de bo-
lachas e bolos, sumos, café e chá. O 
consumo de salgados e croissants foi 
sensivelmente o mesmo. De entre os 
produtos mais consumidos destaca-
mos a fruta, que aumentou cerca de 
40%, relativamente à semana anterior. 
Este aspeto é bastante positivo, uma 
vez que todos reconhecemos benefí-
cios acentuados para a saúde, associa-
dos ao consumo de frutas e legumes. 
Este grupo de alimentos fornece ao 
organismo açúcares mais saudáveis, 
água, sais minerais, vitaminas e anti-

-oxidantes que previnem muitos pro-
blemas de saúde. 

De igual forma é de realçar o consumo 
de água, em detrimento de outras bebi-
das com teor de açúcar elevado.

Esta foi apenas uma ação que visou sen-
sibilizar os alunos para o consumo de 
produtos alimentares mais saudáveis, 
mas pensamos que se conseguíssemos 
implementar este tipo de campanhas 
nos bufetes da Escola, para que os alu-
nos ganhassem hábitos de consumo 
mais regulares, os hábitos alimentares 
também poderiam mudar e tornar-se 
mais consistentes.           

Na ESE de Castelo Branco, comemo-
rando o dia da alimentação com o 
Curso de Nutrição Humana e Quali-
dade Alimentar

 À semelhança do que tem vindo a 
acontecer, desde 2012, no dia 16 de 
outubro, Dia Mundial da Alimentação 
e Dia do Curso de Nutrição Humana e 
Qualidade Alimentar da Escola Supe-
rior Agrária de Castelo Branco, a nossa 
Escola foi convidada a participar nas 
iniciativas desenvolvidas por aquele 
curso. Os alunos das turmas PTAL14 
e PTAS13 participaram numa visita de 
estudo e tiveram oportunidade de in-
teragir com as várias atividades desen-
volvidas, nomeadamente visitas a labo-
ratórios, durante a manhã e assistir a 
palestras sobre aspetos relacionados 
com a alimentação, durante a tarde.

Os alunos foram repartidos em três 
grandes grupos e acompanhados pelos 
seus professores e por alunos do cur-
so de Nutrição Humana e Qualidade 
Alimentar, que funcionaram como bu-
ddies. Percorreram-se os vários labora-
tórios e outros espaços, de acordo com 
um cronograma previamente estabele-
cido. 

No laboratório de Biologia espicaçou-se 
a curiosidade para vários tipos de plan-
tas e sementes, nomeadamente de gra-
míneas, de cujas sementes se produ-
zem muitos alimentos: arroz, massas 
e pão (de vários tipos). Pudemos ainda 
observar várias espécies de plantas 
multiplicadas por processos de multi-
plicação vegetativa in vitro. 

A Turma PTAS 13 assinala o Dia Mundial da Alimentação
Certos de que a grande maioria de plan-
tas precisam do solo para se desenvol-
ver, visitámos o laboratório de solos, 
onde realizámos uma atividade prática, 
para conhecer os vários tipos de solos, 
os seus constituintes e a importâncias 
destes para as plantas. 

A água é fundamental para a sobrevi-
vência dos seres vivos. No laboratório 
de águas percebemos a importância 
desta ser, de alta qualidade e de se re-
alizarem análises regulares à água. A 
monitorização da qualidade da água 
permite perceber a ocorrência de acon-
tecimentos que podem contribuir para 
a sua contaminação (química ou micro-
biológica). O consumo de águas conta-
minadas pode provocar doenças muito 
graves, como por exemplo a cólera. A 
água deve ser por isso um “alimento” 

de elevada quali-
dade.

No laboratório de 
química realizá-
mos uma ativida-
de experimental 
para analisar o 
teor de sal em vá-
rios alimentos en-
latados. Pudemos 

verificar que em alguns casos o teor 
em sal é muito elevado, o que contri-
bui para o aparecimento de problemas 
de saúde. Para as pessoas saudáveis, a 
dose máxima de sal recomendada é de 
5 gr por dia, mas a média de consumo 
em Portugal é de 10 gr por dia

No laboratório de microbiologia real-
çou-se o papel de microorganismos na 
transmissão de doenças e o papel de 
alguns aditivos, que colocamos nos ali-
mentos, que funcionam como agentes 
desinfetantes da comida, uma vez que 
têm propriedades anti-microbianas.

Houve ainda tempo para realizar outras 
atividades lúdicas, que nos permitiram 
ganhar pequenos brindes, oferecidos 
pela ESA.

Na parte da tarde pudemos conhecer 
um projeto empreendedor de produção 
de algas. Estes “legumes do mar” são 
ainda pouco conhecidos em Portugal, 
mas cada vez mais se espera que haja 
novas utilizações, pois que os benefí-
cios para a saúde são inúmeros (pouco 
calóricas, com muitos sais minerais e 
anti-oxidantes). 

Para finalizar um trabalho de avalia-
ção do estado nutricional realizado 
no Equador, por uma investigadora da 
ESALD, motivou-nos para os projetos 
que temos em desenvolvimento, rela-
cionados com a alimentação.

C
h
o
co

la
te

s 
e 

af
in

s

O reconhecimento de que as 
atividades promovidas contri-
buiram para a aprendizagem 
e formação dos alunos, foi re-
tribuída com uma exposição 
de fotografias e frases, nossas, 
que levámos para expôr no 
átrio principal da Escola Supe-
rior Agrária e que suscitou bas-
tante interesse.

Turma PTAS 13
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Podes completar a roda dos alimentos.

Pergunta aos teus professores como fazer.
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JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

No dia 26 de setembro, 6ª feira, realizou-se a visi-
ta de estudo à MOSTRA DE PROJETOS CIÊNCIA NA 
ESCOLA promovida pela FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO, 
em AVEIRO. Esta viagem foi feita, em conjunto, com 
alunos e professores participantes em projetos do 
nosso agrupamento. O nosso jardim de infância de 
Pêro Viseu desenvolveu o projeto Ar Verde, Plan-
tar é Viver e, por isso, foi importante convidar os 
alunos que tornaram possível o Projeto a estar pre-
sentes na Mostra. A partida do jardim de infância 
aconteceu bem cedo e a viagem foi de partilha e 
animação. 

Depois de completa a decoração do nosso stand, 
com os nossos trabalhos finais já expostos e par-
tilhados com os olhares dos visitantes, demos iní-
cio à nossa volta pelo espaço e vimos os resultados  
dos projetos dos meninos das outras escolas. Mui-
tos trabalhos e muitas ideias giras. 

Partilhámos o espaço do almoço, piquenique, com 
os outros jardins participantes e com o VIVO e a 
VIVI. Que divertidos!

MOSTRA DE PROJETOS 
CIÊNCIA NA ESCOLA, em 
AVEIRO

Clube ambiente e vida

Talvez a palavra “clube” pareça demasiado restritiva ou “ambiente e vida” pareça 
relacionar-se com coisas demasiado vulgares para serem consideradas especiais. 
Mas foi assim que tudo começou há alguns anos atrás. Alguns alunos e alguns 
professores reuniram-se num projeto que tentava prolongar as aulas práticas de 
ciências para além do toque de saída. Para além da urgência de arrumar o ma-
terial e ir para a aula seguinte. E esse prolongamento durava tardes inteiras em 
experiências no laboratório, em atividades práticas de ajuda do ambiente, em sa-
ídas de campo e, algumas vezes, em acampamentos no fim do ano. Ao longo do 
tempo, as atividades modificaram-se e as pessoas provavelmente também. Mas o 
clube mantém-se fiel a alguns princípios: vem quem quer, quando for oportuno 
e pelo tempo que puder. Foi assim que já tivemos muitos participantes desde 
o 5.ºano até ao 12.º, sem contar com as frequentes visitas de ex-alunos que já 
andam na universidade há alguns anos. E o que fazemos? As atividades dizem 
sobretudo respeito às Ciências Naturais mas, quando damos conta, já há muitas 
outras coisas pelo meio. Por isso gostar ou não gostar nunca foi uma questão. E 
vale a pena aparecer sozinho? Algumas das pessoas que mais gostaram do clube 
foram as que apareceram sozinhas nas primeiras vezes. E o que se vai fazer? 
Talvez possas ajudar – o que gostarias de fazer? 

Sim essa é a parte complicada do projeto – os intervenientes precisam de pen-
sar… mas há sempre alguém para ajudar!

Não te esqueças … Quartas-feiras, a partir das 14h50, nos laboratórios de Biolo-
gia (B1/B2).

Não te parece que gostes? Em alternativa, talvez queiras fazer um bolo de cho-
colate na caneca:

(Adaptado de http://escola.cienciaviva.pt/pdf/casa_laboratorio.pdf )

Se não gostares do sabor final, então talvez seja melhor vires ensaiar novas 
combinações de sabor no clube!... 

Geração Depositrão 7
NÓS continuamos a RECICLAR!      
Na 7ª edição da Geração Depositrão o nosso Agrupamento aceitou, mais uma 
vez, este desafio!

Fruto de uma parceria entre a ERP Portugal e o Programa Eco-Escolas (ABAE), o 
projeto Geração Depositrão visa (in)formar as crianças e jovens e através deles 
a população em geral, acerca da importância do adequado encaminhamento dos 
Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), pilhas e acumuladores.

Todos temos em casa equipamentos elétricos e eletrónicos que já não são utili-
zados. Os resíduos destes equipamentos (REEE) são constituídos por elementos 
altamente nocivos para o ambiente e para a saúde humana. O devido encaminha-
mento dos resíduos é fundamental para um desenvolvimento sustentável.

A solução é serem reutilizados e/ou reciclados.

Se tiveres REEE lá por casa…deposita-os no nosso DEPOSITRÃO! 

1º Período de recolha - novembro de 2014.

Participa!!! A escola e o ambiente contam contigo!

A professora responsável, Célia Freitas

Recolha de artigos novos ou usados

O projeto “Ser Solidário” continua, à semelhança dos anos anteriores, a pro-
mover a solidariedade, procedendo à recolha na comunidade escolar de artigos 
novos ou usados, em bom estado, como roupas, acessórios, calçado, material 
escolar e outros. Solicita-se a participação de todos, alunos, assistentes operacio-
nais, professores, fazendo as suas entregas pessoalmente ou deixando-as ficar 
na guarita, ao cuidado da coordenadora do projeto, Ana Brioso. 

Os Diretores de turma e professores das turmas no caso do 1º ciclo, poderão 
identificar alunos com necessidade de ser apoiados pelo projeto, pessoalmente 
ou  através do correio eletrónio: anabrioso@esfundao.pt ou mhelencorreia@es-
fundao.pt

O projeto Ser Solidário agradece a colaboração de todos. Com os produtos re-
cebidos poderemos ajudar alunos carenciados e suas famílias. Esses produtos 
constituirão um verdadeiro tesouro para quem os recebe. 

Projeto Ser Solidário

Projeto Ser Solidário
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JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU -  LEITURAS ESPECIAIS

Gostamos muito de histórias e houve dias muito bons para o jardim de infância 
de Pêro Viseu. Tivemos a visita das bibliotecas municipal e do agrupamento que 
nos vieram ler histórias muito engraçadas.

Também tivemos a sorte de este ser o momento especial da biblioteca Eugénio 
de Andrade nos trazer o baú dos livros e assim demos início à atividade de LEI-
TURA EM VAI E VEM que irá decorrer ao longo do ano, entre o jardim de infância 

e a nossa casa. Já elaborámos um cartão de leitor para cada menino e menina e 
a primeira história já foi e veio. 

Gostamos de ouvir histórias e às vezes vamos buscar um livro à nossa biblioteca 
da sala e também começamos a ler.

Os meninos do JI Pêro Viseu

O Dia da Hispanidade é comemora-
do no dia 12 de outubro e um pouco 
por todo o Mundo e, em especial, nos 
países que têm como idioma oficial 
a língua espanhola. A data assinala o 
descobrimento da América e os povos 
latino-americanos e espanhol unem-se 
a favor de uma das mais influentes cul-
turas do mundo: a cultura hispânica.

Esta data é comemorada, porque, no 
final da Idade Média, Cristóvão Co-
lombo promoveu o encontro de dois 
mundos que não se conheciam. Até ao 
século XV, as civilizações americanas 
desenvolviam-se separadamente, sem 
nenhum contacto com o mundo anti-
go. Por outro lado, o mundo europeu 
buscava ampliar  os seus horizontes 
geográficos. A partir de então, no dia 
12 de outubro de cada ano, os latino-
-americanos comemoram “El Día de la 

El Día de la Hispanidad – 12 de octubre

Raza” ou “Día de las Culturas” ou tam-
bém “Día de la Hispanidad”, celebran-
do a união das etnias, dos povos e dos 
continentes.

Como forma de comemorar esse dia 
na nossa escola, o grupo de estágio de 
espanhol realizou uma exposição, em 
que se destacaram vários países onde 
se fala a língua de Cervantes. Entre as 
nações visadas, contam-se a Argen-
tina, o Chile, o México, a Colômbia, o 
Paraguai, Porto Rico, a Venezuela e a 
Espanha. Neste evento, foram expos-
tos diversos objetos relacionados com 
o mundo hispânico, tais como, livros, 
leques, um touro, jornais, revistas, cha-
rutos, bandas desenhadas, uma boneca 
sevilhana, etc.. 

A exposição esteve patente no átrio do 
edifício sede do Agrupamento ao dia 
15 de outubro.

Tiago Salazar deslocou-se à nossa re-
gião para participar no 1º Festival Li-
terário da Gardunha e no dia 23 de 
Setembro esteve na nossa escola para 
falar sobre literatura de viagens. Na pa-
lestra, promovida pelo Departamento 
de Línguas, estiveram presentes os alu-
nos do 12º ano.

Ao longo da palestra foram muitos os 
assuntos debatidos, desde a especifici-
dade da literatura de viagens à vida e 
obra do autor. O autor partilhou com 
os alunos algumas histórias curiosas 
por ele vivenciadas, bem como o seu 
processo de escrita.

Os alunos apreciaram a palestra por 
lhes ter permitido interagir com um es-
critor interessante e por lhes ter dado a 
possibilidade de saber como funciona a 
mente de um escritor - uma ferramenta 
bastante valiosa não só para quem pre-
tende ter um futuro relacionado com a 

Tiago Salazar

escrita, mas também para os restantes 
alunos que apreciam a leitura e querem 
melhorar o seu desempenho na disci-
plina de Português.

Um dos aspetos inusitados da palestra 
foi o facto de o autor ter possibilitado 
aos alunos conhecê-lo não só como es-
critor, mas também como pessoa, que-
brando o hábito de outros autores que 
mantêm uma distância formal entre 
eles e o público.

Assim, concluo que foi uma experiên-
cia benéfica para todos os presentes 
e que os fez refletir sobre o imenso 
trabalho que envolve a criação de um 
texto.

Leonor Mendes, nº15, 12ºCT2
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My favourite film - A review

Eira dos três Termos

Na crista de Serra da Maunça existe um 
local onde até hoje um misterioso facto 
permanece ainda por explicar.

Destaca-se um conjunto de duas zonas 
na terra em forma de elipse nas quais, 
desde que há memória, nunca cresceu 
outra vegetação que não fosse erva ou 
uma ou outra pequena flor silvestre. 

Curiosamente, estas duas zonas, com 
um comprimento aproximadamente 
semelhante ao de um ser humano estão 
delimitadas de forma abrupta por vege-
tação cerrada e alta, sendo que esta se 
destaca na paisagem.

The Draft Day, directed  by Ivan Reitman

Staring: Kevin Costner, Jennifer Garner, Denis Leary, Frank Langella

“Draft Day” is a sports drama movie set in the USA, in 2014.

This film tells the story of the general manager of the Cleveland Brows, an NFL 
team. His team had a very bad season and he needs to find a player in the draft, 
who can save the team and his own job. 

My opinion: I liked to watch this film. It has a very good cast and an interesting 
story.

I recommend you to see it if you like to watch sport movies with  a bit of drama 
and love.

Bruno Duarte, 9ºD

Home Alone, directed  by Chris Columbus

Staring:  Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel 

“Home Alone” is a comedy movie set in the USA.

A boy was accidentally left behind by his family on Christmas holidays. He was 
only eight years old, when he found himself alone in the house, taking care of 
everything, shopping, cooking. He had to fight against two thieves who wanted 
to assault his house.

We like this film because it is very funny and interesting.

We recommend everyone to watch it, specially families.

João Silveira, Samuel Calvário, 9ºD

The Hunger games, directed by Francis Lawrence

Staring: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Donald Suther-
land

“The Hunger Games” is an adventure, drama and science-fiction story, set in the 
apocalyptic future.

The story is something like a war between twelve districts, which consists in 
sending two teenagers per year to fight until someone dies; in the end only one 
can survive.  The film is a mixing of feelings, you see a lot of blood and fight, 
but at the same time you see everyone in  love. This was one of the best movies 
we have ever seen. We are still obsessed with the story. We have seen it 8 times.

We recommend everyone to see it.

Tatiana Gaspar, Teresa Cardoso, 9º D

War House, directed by Steven Spielberg

Staring: Jeremy Irvine and Joey (the horse)

“War House” is a war and drama film, set in the UK and USA, released in 2012.

The film is about a horse that will change his owner. In every place he goes to 
he leaves his mark. Albert, the first owner of Joey teaches everything to Joey, 
making him a good horse. But due to financial problems he sold it to a soldier, 
who brings Joey to the war. Joey is surviving changing constantly from owner. 
I the end and after facing many obstacles, Joey goes back to his former owner, 
Albert who was the one who loved him.

I really loved this film. It shows us the love between an animal and a human and 
how this love can be strong. My favourite animal is the horse and I have a big love 
for them, what makes this film even more special to me.

I recommend it to everyone because we can learn very much with it and it’s an 
amazing film.

Mariana Marques, 9ºE

NCIS: Los Angeles, directed by Shane Brennan

Staring: Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Chris O’Donnel, Linda Hunt

This series is set in Los Angeles, it´s a policial series with a little drama and 
romance.

NCIS is an agency that investigates naval crimes. The missions manager, Hetley 
Lange worked for CIA and everyone is afraid of her. The leader of the team, G. 
Callen  doesn’t know his first name or his past. Callen’s partner is an ex-navy 
seal. Kensy Blye is the only female field agent. Her dad was a marine, who was  
killed when she was 15 and she swore she would revenge his dead. I really love 
this show, in each episode it’s a new case and a new story and I’ve already learnt 
things with it. My favourite part are the moments with Kensi and Deeks. They are 
just adorable, funny and romantic. I really love them and the show. 

I recommend everybody to watch it. This show is brilliant and you don’t have to 

watch it from the very first episode to understand it, because it’s always a new 
case. It’s great.

Ana Margarida Vaz, 9ºE

The Vampire Diaries, directed by Kevin Williamson and Julie Plec

Staring: Nina Dobrev, Ian Somerhalder, Paul Wesley

This series is set in Mystic Falls, New Orleans and Bulgaria. It is a fantasy thriller, 
magic and romantic story.

The series takes place in the town of Mystic Falls, a fictional small town haunted 
by supernatural beings such as: vampires, doppelgangers, witches, werewolves, 
hybrids and travelers. The main focus of the story is the triangle between the 
main character, Elena Gilbert and the two brothers, Stefan and Damon. The two 
have a dark past. Later we discover the mysterious part of the town involving 
doppelganger Katherine and the original family, which gave rise to the vampires.

This is my favourite series because it’s a story that is always changing the way 
the characters react and do, what captures our attention.

If you like a story with love, mystery and fantasy, this is the perfect series for 
you.

Duarte Elvas, 9ºE

The Impossible, directed by Juan Antonio Bayona

Staring: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin, Oaklee Pen-
dergast

It’s a drama Spanish film recorded in England.

“The Impossible” is based on the real experience of a family who survived in the 
tragic 2004 Indian Ocean earthquake and Tsunami, on December 26th.

The Spanish family travelled to Thailand on Christmas holidays but they were 
surprised by the Tsunami that hit the resort where they were staying. All over 
the film the family tried to find one another in the middle of the disaster.

I enjoyed “The Impossible” because it’s touching, motional and really impressi-
ve. I think the film shows the level of destruction that the Tsunami left behind 
and the strength of all the members of the family.

I recommend this film because it’s beautiful and makes us realize that we have 
to live each day as if it was the last one.

Eduarda David, 9ºE

Diz a lenda que durante as invasões 
Francesas, soldados franceses, ao pas-
sarem pela serra terão brutalmente as-
sassinado duas jovens raparigas que 
eram princesas e as terão enterrado 
nesse mesmo local conhecida como a 
Eira dos três Termos.

Talvez pela crueldade do seu martírio 
ou simplesmente pelo facto de serem 
santas, a vegetação não mais voltou a 
crescer no local onde as princesas fo-
ram sepultadas. 
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EU NASCI PARA ESCREVER…
A turma ST4 da EB Santa Teresinha, do 2º ano, a partir deste texto do seu livro de 
Português, um excerto da obra literária “A árvore dos rebuçados”,  da escritora 
Rosário Alçada Araújo, deu largas à imaginação e continuou a história. Aqui fica 
este trabalho que muito entusiasmou os alunos. Insere-se numa rubrica por eles 
proposta: “Eu nasci para escrever…”. Sendo  assim, treinem-se os escritores!

“…, Sebastião tinha uma árvore com rebuçados só para si.”  

Muito espantado, saiu do seu quarto a correu para o jardim. Só parou ao pé da-
quela árvore colorida e docinha.

- Mãe, pai, Clarisse venham ver a nossa árvore misteriosa!

Imediatamente, apareceram os três, dizendo ao mesmo tempo:

- Uma árvore de rebuçados?! Que estranho!

- Estranho, mas muito bom! - exclamaram os dois irmãos.

- Eu gosto tanto de bombons. Vou comê-los todos! - disse a menina que era muito 
gulosa.

- Ó irmãzinha, não podes comê-los todos, senão ficas com cáries e com muitas 
dores de barriga.

- Muito bem dito, filho. – declarou a mãe.

- E que tal darmos alguns aos amigos da escola e aos vizinhos? – sugeriu o Se-
bastião.

- Acho uma ótima ideia! – acrescentou o pai.

Assim fizeram. Todos ficaram muito felizes.

Aquela árvore era mesmo fantástica, pois, todos os meses, continuava a dar re-
buçados.

- É genial! Vamos poder partilhar a nossa riqueza com todas as crianças do mun-
do! Concordas, maninha?

- Está bem… está bem… Devemos ser solidários.

Texto coletivo, 16-10-2014

Lenda de Alcaria

O nome de Alcaria é de origem árabe, “al” é o artigo o  e “caria” a profecia.

No princípio, a aldeia situava-se no cimo do monte porque os terrenos em volta 
do rio eram pantanosos, depois secaram e a aldeia veio mais para a proximidade 
do rio. Os habitantes vieram do lado das montanhas, o rio era um bom meio de 
transporte e mesmo de defesa, isto facilitou a fixação daquele povo.

A aldeia de Alcaria pertence ao concelho do Fundão, é freguesia e tem uma ane-
xa, o Pesinho, e várias quintas. A distância à sede do concelho é de 10 km.     

Margarida A. Carvalho, 5º C,Nº19

Lenda da Senhora do Abate
Segundo a lenda, a povoação  nasceu 
num lugar próximo de Valverde, cha-
mado Senhora do Abate. Aí têm apare-
cido ruínas já subterradas e objetos de 
metal amarelo.

Esse lugar foi invadido por uma terrí-
vel praga de formigas que tudo dizima-
vam, até crianças. 

Residiam, então na casa do paço, duas 
bondosas senhoras fidalgas, vulgar-
mente conhecidas por “Senhoras Do-
nas”, que chamavam para junto de si 
as pessoas que fugiam à praga.

Explica-se assim, o grande numero de 
furos que a casa do paço ainda possuía 
na primeira metade do século xx.

Atribui-se, também, o nome da aldeia a 
uma abreviatura de “Senhoras Donas”, 
que o uso fixou até hoje.

Os fugitivos construíram uma igreja, 
junto à capela das campas, sob a invo-
cação de Santa Maria, ficando a aldeia 
a chamar-se Aldeia de Santa Maria das 
Donas.

Segundo o doutor José Armando Sarai-
va, o nascimento da Aldeia de Donas 
é anterior ao de Aldeia Nova do Cabo. 
Como a aldeia das Donas se denomi-
nava Aldeia de Santa Maria das Donas, 
aldeia nova que nascia passou a desig-
nar-se Aldeia Nova do Cabo.

Lenda como esta, em que os habitantes 
de um lugar, atacados por uma praga 
de formigas, têm de se deslocar para 
um local mais ao menos próximo, ten-
tam explicar a origem de várias povoa-
ções portuguesas, entre elas o Fundão.    

Beatriz Cunha, 5c

A VISITA DA FADA PALAVRINHA
Num destes últimos e bonitos dias de outono recebemos a visita de uma amigui-
nha: A Fada palavrinha. Nossa amiga e amiga dos livros, tal como nós. Gostámos 
muito de a conhecer. Ficámos a saber que esta visita se deveu ao facto de neste 
mês de outubro se comemorar o mês das bi-
bliotecas escolares. Saudamos as professoras 
Margarida Ferreira e Celeste Lourenço por esta 
iniciativa, que muito nos agradou, pois nós 
adoramos ouvir histórias. E para lhes agrade-
cer fizemos desenhos acerca da história, os 
quais lhes vamos, oportunamente, oferecer.

Voltem sempre amigas, com mais bonitas his-
tórias.

J.I. Enxames

Mariana Alves tem 18 anos, reside no Fundão e fre-
quenta a Turma 12LH.

 - Gostas das condições da escola?

 - Já foram melhores, os instrumentos das aulas estão 
um pouco estragados.

 - Achas que a escola deve ter mais atividades extra-
curriculares? Porquê? Quais?

 - Sim, acho que a escola devia pressionar mais os alu-
nos para essas atividades. Acho que devia ter andebol.

 - Realizas ou pretendes praticar alguma atividade ex-
tracurricular?

 - Não, porque me ocupa muito tempo e tenho que me 
concentrar mais para ter boas médias.

 - Qual é a tua disciplina favorita? Há alguma discipli-
na a que tenhas mais dificuldade? Porquê?

 - Gosto muito de educação física. E a disciplina que 
tenho mais dificuldade é história, porque não gosto 
muito da disciplina.

 - Quantas disciplinas tens?

 - Só tenho história, porque chumbei o ano passado.

 - Achas que a escola deve melhorar alguma coisa? O 
quê?

 - Sim as cadeiras estão todas estragadas.

Jornalistas: Diana Santos e Maria Saramago

A nossa entrevistada foi Tatiana que 
tem 17 anos, mora no Fundão e é da 
turma 12ºAV. 

 - Que aspectos podem ser melhora-
dos nesta escola?

 - Criarem mais sítios onde nos pos-
samos sentar.

 - Achas que o comer da cantina é 
bom?

 - Tem dias.

 - Os horários dão tempo para ou-
tras actividades?

 - Sim.

 - O que espera deste ano lectivo? 

 - Que seja talvez melhor que o ano 
passado.

 - Como vens para a escola? 

 - De autocarro.

 - Qual a tua disciplina preferida? 

 - Desenho.

Jornalistas: João Santos, João Silva e 
Pedro Pinto 

Entrevistas a alunos

O nosso entrevistado foi Armando Ferreira Anacleto, 
com 51 anos, vive na Aldeia de Joanes e é o director do 
Agrupamento de Escolas do Fundão

 - O que espera do rendimento dos alunos?

 - Que estudem muito, que tenham boas notas e que se 
portem bem. 

 - O senhor Diretor acha que a escola tem todo o ma-
terial que necessita para um bom funcionamento?

 - Tem muito material, não tem todo, mas com a ajuda 
de todos podemos arranjar mais e melhor material 
para atingir a situação ideal.

 - O senhor diretor acha que os alunos têm aderido as 
atividades que a escola propõe?

 - Sim, porque os professores incentivam os alunos a 
participar.

 - O senhor diretor acha que os professores foram 
bem escolhidos para assumirem o cargo que tem?

 - Sim, acho.

 - Acha que a escola tem a quantidade certa de fun-
cionários?

 - Acho que não, mas o ministério acha que temos de-
mais e  estamos a fazer tudo para alterar a situação

 - Qual a sua opinião sobre a escola?

 - É uma escola de referência.

Jornalistas:João Santos, João Silva e Pedro Pinto

Entrevista ao Sr. Diretor
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As aulas começaram no dia 12 de se-
tembro. Logo a seguir chegou o outo-
no…

Neste mês vem também o mau tempo: 
muito vento, trovões, relâmpagos e os 
dias, geralmente, de muita chuva.

Nesta época o céu está carregado de 
nuvens cinzentas e, como chove muito, 
tenho que calçar galochas. No caminho 
até à escola salto nas poças de água! 
Também tenho de usar roupa quenti-
nha e um casaco.

As árvores já começam a ficar nuas e 
o chão fica cheio de folhas coloridas, 
que depois ficam castanhas. Nesta al-
tura começa a haver muitos tortulhos 
e míscaros.

Às vezes, no fim-de-semana, vou com 
os meus pais até à horta. Durante o 
caminho levo guarda-chuva e tenho de 
usar as minhas botas para me proteger 
do mau tempo.

No último sábado ajudei o meu pai a 
colher dióspiros, uvas, romãs e marme-
los. Quando regressámos a casa a mi-
nha mãe acendeu a lareira para cozer 
os marmelos e fazer marmelada. Foi 
um dia muito divertido e diferente.

 Texto de Matilde Maio Henriques 
(2.ºano/EB de Capinha)

Ilustração de Madalena Fernandes 
Moreira (JI Capinha)

O outono chegou!

Ingredientes:

250g de açúcar amarelo

1/2 chávena de azeite

1/2 chávena de mel

300g de farinha

1 colher de chá de canela

6 ovos

1/2 cálice de vinho do Porto

1 colher de chá bem cheia de fermento

1 chávena de frutos secos (nozes, ave-
lãs e amêndoas) picados grosseira-
mente

Bolo do outono (mel e frutos secos)

Entrevistas a funcionários

No dia 15 de outubro de 2014, fize-
mos uma entrevista sobre o início do 
ano letivo a uma assistente operacio-
nal: Joaquina Lindeza, mora no Fun-
dão e tem 61 anos.

 - Está a gostar do início do ano le-
tivo? Porquê?

 - Sim, porque gosto imenso de estar 
com as crianças.

 - Em que é que a escola poderia vir 
a melhorar? Porquê?

 - A escola poderia vir a melhorar em 
muitos aspetos.

 - Que tipo de problemas é que lhe 
custa mais enfrentar?

 - Muitos (excesso de trabalho, mui-
tas limpezas) entre outros…

 - Em relação às horas de trabalho 
semanal, o que tem a dizer?

 - São muitas horas de trabalho, faze-
mos 8 horas por dia.

 - Gosta da função que desempe-
nha?

 - Gosto.
Jornalistas:

Alice Kullig e Vânia Bento

Entrevistámos a funcionária Judite 
Gonçalves, residente no Fundão.

 - O que acha que devia mudar ou 
melhorar na escola? Porquê?

 -  Devia haver mais funcionários 
para que a escola funcionasse me-
lhor.

 - Quais são as perguntas mais fre-
quentes que lhe fazem?

 -  Se podem ir ao computador, se 
podem ir ao facebook entre outras 
coisas.

 - Gosta do que faz? Porquê?
 - Sim, porque gosto de trabalhar e 
frequentar a biblioteca.

 - O início do ano letivo foi bom?
 - Foi normal, igual aos outros anos
 - Qual a sua função dentro da esco-
la?

 - A minha função é ser assistente 
operacional.

 - Qual o seu passatempo preferido?
 - Ler, sem dúvida alguma.

Jornalistas:

Alice Kullig e Vânia Bento

O nosso entrevistado chama-se José 
Paixão, tem 57 anos e mora em Alca-
ria.

 - Qual é a sua função?
 - Assistente operacional.
 - A escola está bem equipada?
 - Sim porque as salas tem computa-
dores e quadros de projetar. Acho 
que também tem auxiliares simpá-
ticos, às vezes.

 - O que é que pensa sobre os alu-
nos?

 - São umas joias, portam-se muito 
bem.

 - Acha que o ano começou bem? 
Porquê?

 - Sim, mas há sempre pequenos 
ajustamentos a fazer. 

 - Acha que os horários deveriam 
mudar? Porquê?

 - Fiz uma proposta ao diretor….
 - Gosta de ser funcionário? Porquê?
 - Eu gosto muito daquilo que faço 
porque sobrevivo aqui, mas somos 
mal pagos.

Jornalistas: Ana Catarina, João Vaz

Entrevistas a professores

O nosso entrevistado dá aulas na área das artes do grupo 600, chama-se 
José Luís Oliveira, reside no Fundão e aos 35 deixou de fazer anos.

No dia 15 de outubro de 2014, fize-
mos uma entrevista, sobre o início do 
ano letivo, a um professor: chama-se 
Jorge Bonifácio, mora no Fundão e 
tem 45 anos.

 - Está a gostar do início do ano leti-
vo? Porquê?

 - Sim e não, é sempre bom recome-
çar e conhecer novos alunos e no-
vas turmas. Não, porque as escolas 
em geral tiveram um início do ano 
letivo atribulado com falta de pro-
fessores.

 - Em que é que a escola poderia vir 
a melhorar? Porquê?

 - Ter mais autonomia, não no papel 
(na teoria), mas na prática do dia 
a dia.

 - Que tipo de problemas é que lhe 
custa mais enfrentar?

 - Problemas disciplinares e turmas 
com muitos alunos.

 - Em relação às horas de trabalho 
semanal, o que tem a dizer?

 - É um horário semanal excessivo, 
faltando tempo para refletir e pon-
derar os problemas, bem como pre-
parar as aulas diárias.

 - Gosta da função que desempe-
nha?

 - Sim, embora já tenha gostado mais 
quando comecei a minha carreira.

 - O que tem a dizer sobre o com-
portamento dos alunos?

 - Depende das turmas que tenho.
Jornalistas:

Carolina Dias,Rute Dionísio   

 - Há quantos anos trabalha nesta 
escola?

 - Eu trabalho nesta escola há 30 
anos.

 - Quantas turmas tem? E que dire-
ção de turma tem?

 - Este ano não tenho direção de tur-
ma. Tenho 6 turmas, mas a sexta 
turma é a de apoio para o exame.

 - Que disciplina ensina?
 - Áreas das artes.
 - Acha que a escola esta bem equi-
pada?

 - Sim está, mas queremos sempre 
um pouco mais.

 - Gosta das condições da escola?
 - Sim considero que a escola tem al-
gum equipamento, mas sinto mui-
ta falta de algumas salas de apoio.

 - Porque é que decidiu ser profes-
sor?

 - Coisas da vida. Formei-me, fiz a 
tropa e entrei no ensino para su-
portar as contas no fim do mês, 
mas gostei e fiquei.

 - Como é que costuma organizar as 
suas aulas?

 - Por planificações para sabermos o 

Preparação:

Pré-aquecer o forno a 180.ºC. Untar um 
tabuleiro quadrado com margarina e 
polvilhar de farinha. Reservar.

Picar os frutos secos e envolver ligeira-
mente em farinha.

Começar por bater o azeite, o mel e o 
açúcar. Adicionar os ovos um a um, 
batendo muito bem entre cada adição. 
Juntar o vinho do Porto e a canela e en-
volver novamente. Por fim juntar a fari-
nha e o fermento e bater até estar uma 
massa lisa. Envolver os frutos secos 
reservados com uma colher, mexendo 
com uma colher, de baixo para cima, 

mas sem bater. 

Colocar a massa na forma reservada e 
levar ao forno por 40 minutos. Verifi-
car a cozedura e retirar do forno.

Quando o bolo estiver morno/frio, 
cortar em quadrados e polvilhar de 
açúcar em pó.

Bom apetite!

Agradecemos a colaboração dos pais/
encarregados de educação na concre-
tização das nossas actividades do “Dia 
Mundial da Alimentação”.

Obrigada.

J.I. Enxames

que vamos dar ao longo do ano\
período.

 - Qual é o ano que mais gosta de le-
cionar?

 - Todos os anos porque os alunos 
mais novos tem umas característi-
cas e os mais velhos querem mais 
de nós.

 - Já foi a algum concurso com algu-
mas das suas turmas? Quais?

 - Já fui ao Encontro das Artes de pro-
jecto na Covilhã e trouxemos de lá 
os três prémios com uma turma do 
12º ano e participámos em muitos 
outros.

 - Acha que os alunos deveriam ter 
aparelhos eletrónicos na escola?

 - Não! Porque é um elemento de dis-
tração perturba a concertação dos 
alunos

 - Acha que o ano começou bem?
 - Liguei o rádio hoje de manha e con-
tinuei a ouvir que havia professores 
sem trabalho, portanto não posso 
dizer que o ano começou bem.

Jornalistas:

Ana Catarina, Diana Santos, João 
Santos e Maria Saramago
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OS NOSSOS PASSEIOS DE OUTONO

Que outono tão quentinho! 

A natureza convida a passeios...

 E que belos passeios temos dado... 
quantas cores, quantas brincadeiras, 
quantos cheiros, quantos bichinhos, 
quantos amigos visitámos!

Recolhemos folhas de muitas cores, de 
muitos feitios e de muitos tamanhos, 
frutos saborosos, apanhámos espigas 
de milho, cogumelos, cortiça (casca do 
sobreiro grande do João) e encontrá-
mos muitas pessoas nos seus trabalhos 
do campo.

Com todas estas ricas e variadas re-
colhas temos realizado variadas ativi-
dades e brincadeiras, das quais desta-

JARDIM DE INFÂNCIA DE ENXAMES

 BEM VINDO NOVO ANO LETIVO

Iniciámos o novo ano letivo, com dois novos amigos, a quem demos todos as 
boas vindas. Adaptaram-se muito bem ao nosso grupo, constituindo agora todos 
juntos uma grande equipa de trabalho e de brincadeiras.

Os nossos primeiros trabalhos foram realizados em grupo, constituindo mo-
mentos de partilha e de boa disposição. 

Destacamos um painel de despedida do verão, acerca do qual aprendemos uma 
poesia que fala das suas cores e para o qual necessitámos da participação das 
mãos de todos nós. E para o completar fizemos também colagens com conchas, 
que alguns de nós trouxeram das férias na praia.

Agora vamos viver o outono: sentir o seu cheiro, saboreá-lo e admirar as suas 
maravilhosas cores!

JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

O autocarro veio-nos buscar ao Jardim de Infância de Pêro Viseu para irmos visi-
tar Castelo Novo. Vimos a fábrica da água do Alardo e as levadas de água na rua. 
Havia fontes mas uma fonte era para animais e o cão, o burro, o cavalo, o gato… 
irem lá beber. 

Vimos muitas casas feitas de pedra e algumas com as paredes pintadas de bran-
co. Algumas janelas eram cinzentas, outras vermelhas, azuis e amarelas. As ca-
sas tinham balcão e por baixo uma porta pequena para os animais.

Fomos ao museu ver as coisas que encontraram na terra à volta do castelo: mo-
edas, vasos e as pontas das armas. Também fomos ao castelo que está no sítio 
mais alto, porque é onde há mais pedras para fazer os castelos e para se defen-
derem dos inimigos. Vimos a rainha Dulce na igreja a rezar e contou-nos uma 
história do rei. Depois fomos todos ao pé da rainha, tirámos uma fotografia e 
disse-nos adeus.

Depois de almoçar, fomos andar de comboio até ao Fundão. Esperámos na esta-
ção e mostrámos o bilhete ao senhor do comboio (revisor).  Gostámos de andar 
para trás e de ouvir o comboio a falar o nome das terras onde ia parar.

No final fomos fazer bolachas na Escola Profissional do Fundão. Os meninos da 
escola explicaram como se faziam as bolachas e ajudaram-nos a dividir e a en-
feitar a massa. Depois das bolachas cozidas ainda houve tempo de comer umas, 
trazer outras connosco e regressar à Pêro Viseu de autocarro. 

Foi um dia sem sol e sem chuva, mas com nuvens e em que gostámos de ver as 
coisas.

Os meninos do JI Pêro Viseu

CUIDAR DO NOSSO CORPO

Gostamos de saber coisas sobre os cui-
dados que devemos ter com o nosso 
corpo e no início deste ano letivo fo-
mos à sub-extensão de saúde de Pêro 
Viseu para sabermos o nosso peso e a 
nossa altura.

 Estava lá a senhora enfermeira que pe-
sou e mediu os meninos e as meninas, 
um de cada vez. Pusemos os pés em 
cima da balança e ficámos quietinhos 
para pesar. Para medir a altura os mais 
altos encostaram as costas direitinhas 
à régua da balança, os mais baixos à 
régua dos bonecos da parede e agora 
temos os registos na nossa sala de aula. 

Vamos ver como crescemos e quere-
mos fazê-lo de forma saudável. 

Os meninos do JI Pêro Viseu

CASTELO NOVO

camos a confeção de um bolo muito 
saboroso: “O bolo do outono” (com fru-
tos secos e mel), do qual partilhamos a 
receita. Nos próximos dias vamos con-
tinuar com a confecção das nossas re-
ceitas: marmelada, compota de marme-
lo e doce de abóbora com nozes! Todas 
elas com os mais saborosos produtos 
da nossa terra.

Esperamos que gostem tanto do bolo 
como nós e os nossos pais, com quem 
o partilhámos. 

Estas atividades não seriam possíveis 
de concretizar sem a ajuda deles, a 
qual aproveitamos para lhes agradecer. 
Obrigada pais!
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ATIVIDADE RESPONSÁVEL PÚBLICO ALVO DATA

Animação de Rua Míscaros 
2013.

DE - Grupo 600 Alunos / Comunidade 14,15, 16 nov - Alcaide

Intervenção Urbana Mísca-
ros 2013

DE - Grupo 600 10º, 11º e 12º anos CAV 14,15, 16 nov - Alcaide

Corta-Mato Escolar DE- Grupo 620 e 260 Alunos 19 nov- AEF

A não perder este mês

No Agrupamento:

No Fundão:

Evento Data Hora Local Descrição

Cinema Quinta-feira 13       21:30 Auditório da Moagem
Vozes de transição, um filme de 
Nils Aguilar

Concertos Sexta-feira 21    22:00
Teatro Clube de Alpe-

drinha
Rita Redshoes      Life is a second 
of love

Teatro Sábado 29  18:00 Fundão
“Aldeia da Vraveira” Academia Sé-
nior do Fundão

Festival de 14 a 16/11 Alcaide Míscaros -  Festival do Cogumelo

Feira de 24 a 30/11 Fundão
Comemorações dos 90 anos da 
ACIF  - Feira da ACIF

Exposição de 15/11 a 18/01 Moagem
Um Destino: Coisa Simples Patri-
mónio arquitetónico do sec. XX 
no Concelho do Fundão

Evento Data Hora Local Descrição

Cinema

11/11 21:30 Cine-Teatro Avenida
UIVO, de Eduardo Morais (docu-
mentário)

18/11 18:30 e 21:30 Cine-Teatro Avenida Heimat  I  e Heimat II

25/11 21:30 Cine-Teatro Avenida Tom na Quinta, de Xavier Dolan

2/12 21:30 Cine-Teatro Avenida Os Maias, de João Botelho

Teatro 20/11 21:30 Cine-Teatro Avenida
Matilda Carlota (ópera-perfor-
mance)

Espetáculos

29/11 21:00 Cine-Teatro Avenida
Cancioneiro de Castelo Branco – 
espetáculo etnográfico

12/11 10:30 Cine-Teatro Avenida Alibabach 

13/11 21:30 Cine-Teatro Avenida Kimmo Pohjonen  - acordeão, voz

22/11 21:30 Cine-Teatro Avenida Cuca Roseta   -Raíz

25 e 26/11 21:30 Cine-Teatro Avenida Danças a Nascer

28/11 21:30 Cine-Teatro Avenida Livietta e Tracollo   - ópera

09/12 21:30
Centro de Cultura 
Contemporânea

Duo Contracello

Exposições

25/10 a 11/01
Antigo  Cine-Teatro 
Avenida Edifício dos 

CTT

Fundação EDP   -  TERRITÓRIO CO-
MUM

08/11 a 30/11
Cine-Teatro Avenida  - 

Sala da Nora
Exposição Etnográfica Memórias 
do Coração

Em Castelo Branco:
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Do ano passado, 2013/2014, ficou por dizer ... O que eu aprendi

Este ano aprendi muito no clube de 
gravura e serigrafia. Aprendi que a arte 
tem de ser levada com o seu tempo, 
pouco a pouco. 

A arte é uma forma de exprimir o que 
sentimos, com todos os sentidos, e o 
que queremos transmitir. Quando cria-
mos estamos felizes, livres, soltos. Pa-
rece que estamos noutro mundo, de 
fantasia, e isso é o que eu mais adoro 
fazer. Poder construir, inventar, viver 
outro mundo. 

Posso não ser dos melhores, nem ser 
artista, mas faço, como toda a gente 

sabe fazer. É a coisa mais incrível do 
mundo. 

Fiz vários trabalhos, aprendi técnicas 
novas, e estou feliz por isso. 

Não sabemos quem somos, até pode-
mos pensar que não conseguimos, mas 
imaginação não falta, e tu podes ser um 
artista, só precisas libertar-te, explora-
res, e vais passar de vazio a sonhador

Sandra Martins, 7º C

No terceiro período de 2013/2014 iniciou-se a experiência de serigrafia. O proje-
to passa pela impressão de um trabalho sobre o Fundão de uma antiga aluna da 
escola, Carla Barrau, com adaptação de imagem da Sandra e Ana Rita

Este ano, 2014/15 já se grava. E até se continua a experiência de obturar quadros 
com gente nova. O Lucas, do 6º ano, já experimentou o papel metalizado e meteu 
o dedo na serigrafia para sentir os processos. A Sandra e a Rita monitorizam e 
a obra vai aparecendo. São as vontades a crescer. Mas há reincidentes, o Ricardo 
e o André do 12º vão fazer outras experiências. Vamos esperar. Suja e demora, 
mas a música ajuda.

Os 8ºs anos na Moagem para a exposi-
ção de Jorge dos Reis

Se no silêncio do “D” guardámos rea-
ções, o confronto descobriu contextos, 
tamanho, relevos, .... Se cá fora, no car-
taz, surgiu a geografia, e lá estava a 
“carta”  com a sua escala e azimutes, 
lá dentro surgiram as linhas, os traços 
juntos, os caminhos que nos contavam 
histórias aos quadradinhos que guar-
davam estranhezas a preto e branco, 
na tinta da china que soprámos sobre 
as árvores na folha

O “E”, mais extrovertido, deu cartas e 
descobriu muitos traços. Mas “não é a 
mesma coisa que paisagem” porque ti-
nha cores negativas (ou seria outra pai-
sagem), cores e texturas, objetos e pe-
dras que fazem sentir, e descobrir que 

gostamos de desenhar. Revimo-nos?

No “C” revimos as letras, as folhas, os 
espaços e as cores e fixámo-nos no tra-
balho dividido em partes, as partes das 
imagens que se organizavam naquelas 
paredes depois de se organizarem en-
tre si. E lá estava a estrutura. Por den-
tro. Por fora. 

Descobriram-se, a pincelada, a intensi-
dade, o traço, as manchas, a composi-
ção, o espaço de cá e de lá, a forma. 
E esqueceu-se por um pouco a neces-
sidade de ter que parecer. Passamos 
para o “faz-de-conta” que não conhece 
a forma, que só quer riscar e que queria 
riscar. Riscar com os sentidos

Fizemos o nosso caderno, folha a fo-
lha, coletivo. O segundo. E vamos fazer 
mais para experimentar como reis.

Nos dias 10, 11 e 12 de Outubro de 
2014 duas equipas do Clube de Vídeo 
do nosso Agrupamento, “Os Indefini-
dos” e os “AGR13”, participaram na ati-
vidade 48HFP-Castelo Branco, cujo ob-
jectivo era fazer um filme em 48 horas.

O projeto, «48 Hour Film Project», é 
um concurso em que as equipas deve-
rão realizar uma curta-metragem em 
48 horas. O início foi às 19 horas de 
sexta-feira, dia 10, com o sorteio do gé-
nero do filme pelas equipas participan-
tes. “Os indefinidos” tiveram “Cinema 
Mudo” e aos “AGR13” foi-lhes sorteado 
o género “Viagem no Tempo”. Foram 

também dados a conhecer um perso-
nagem (Mário ou Maria Saramago), um 
adereço (um copo) e a frase «Eu não 
sou uma estátua no teu jardim», obri-
gatórios para todos os filmes, qualquer 
que fosse o género.

Começámos logo por fazer os guiões 
dos filmes ainda na sexta-feira, no sá-
bado às 9 horas deslocámo-nos em 
autocarro para Castelo Branco e ins-
talámo-nos no Cybercentro de Castelo 
Branco onde as nossas duas equipas fi-
caram numa sala com as condições ne-
cessárias para desenvolver o trabalho, 
podendo ainda usar o estúdio instalado 

PARTICIPAÇÃO DO CLUBE DE FOTOGRAFIA E VÍDEO 
NO 48HFP CASTELO BRANCO

naquele edifício.

Começamos por fazer umas visitas 
para escolher os locais de rodagem, e 
fizemo-las durante o sábado. Ao fim 
do dia começámos a fazer a edição dos 
filmes, “Os Indefinidos” com o filme «A 
Morte do Requebro» e os “AGR13” com 
o filme «Mário Saramago nos Túneis do 
Tempo».

O trabalho de edição dos filmes conti-
nuou durante o dia de domingo e, ao 

fim da tarde, fizemos a entrega dos tra-
balhos, que foram exibidos com o das 
outras 14 equipas concorrentes no dia 
18 de Outubro de 2014, pelas 21h 30m, 
no Cine Teatro de Castelo Branco.

Os alunos gostaram muito deste desa-
fio e trabalharam como profissionais, 
tiveram um comportamento exemplar.

O professor responsável, Luís Branco

Caderno de Campo
da Serra da Gardunha de Jorge dos Reis

Clube de Serigrafia e Gravura

Todos os conteúdos são da responsabilidade 

dos docentes, e respectivos alunos/forman-

dos, do grupo 600 - Artes Visuais.

Delegado do Grupo: Mariana Azevedo

Docente responsável pela edição: Lúcia Lã

Docente responsável pela paginação: Nuno Garcia
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Decorreu de 13 a 23 de outubro, no 
auditório do Agrupamento de Esco-
las do Fundão, a oficina pedagógica 
derivada do espectáculo “Aqui Den-
tro”, que pretende fornecer aos par-
ticipantes, conhecimentos aprofun-
dados sobre som, espaço e corpo. 
Participaram os alunos de artes visu-
ais do 11º e 12º ano e os dinamiza-
dores, os artistas João Bento, Tiago 
Gandra e Elena Castillo.

O registo do som em palco associado 
ao corpo e a imagem que se constrói. 
A perceção do corpo, a maneira de 
agirmos sobre as coisas.

O limite do corpo, o limite do espaço, 
a repetição, o tempo, o falar, o frag-
mento… o fio que liga os momentos 
de criatividade.

Na tarde de quinta feira, 23, apre-
sentaram os resultados desta oficina 
para alguns sortudos elementos da 
comunidade escolar.

SOM – ESPAÇO - CORPO

Pedro Loureiro aceitou o convite do município do Fundão para fazer uma residência 
artística, integrada no 1º FESTIVAL LITERÁRIO GARDUNHA 2014, para registar a Gar-

dunha com a sua máquina fotográfica.

Veio à escola partilhar com os alunos um pouco da sua vida e do seu trabalho, que 
defendeu de forma franca e frontal, nos relatos da sua experiência pelo mundo e da 

investigação que deste faz para construir o seu trabalho. Conhecido pelo seu trabalho 
de reportagem fotográfica e operator de imagem, é também criador de uma identida-
de imagética de cariz artístico. Com o pormenor da sua fotografia a “preto e branco” 

exige a nossa atenção nas leituras que provocam a descoberta dos sinais que ultra-
passam a iconografia do retrato, da figura humana e da simbologia de cariz social e 
político com que vê o mundo, e demonstram a vida em comunhão com as coisas, o 

trabalho e a natureza.

Contou o que o tempo deixou e terá deixado marcas na juventude que veio à aula.

setembro de 2014 – Agrupamento de Escolas do Fundão

Pedro Loureiro, em diálogo com os alunos de artes.

O 10º PDD3D/DRC (deixem-nos expli-
car, os alunos do curso profissional de 
Desenho Digital 3D na disciplina de 
Desenho de Representação e Comuni-
cação. Complicado não? Então, recome-
çando, ... )

O 10º DD3D/DRC foi moer a Gardunha 
do Jorge dos Reis

ma já era um xadrês, em que as letras 
se confrotavam até saírem do tabulei-
ro. Ou seria o puzle em que faltava en-
caixar o quadrado ainda exterior. Ficou 
por se revelar. Revelou-se nos traçados 
de outras histórias, que começaram 
por ser, ainda, as pedras, os caminhos, 

e até caveiras.

Mas perceberam-se outras histórias, os 
“quadradinhos” outra vez, na amplia-
ção do pormenor, na sequência do di-
álogo, ... , a insistência, a persistência. 
E démos conosco a olhar e a sentir o 

Na originalidade do cartaz passaram 
da simples folha e da quadrícula es-
trutural ao próprio caderno, porque já 
eram folhas com letras arrumadas. Mas 
rapidamente também a cor vem à con-
versa, imterrompida, por afinal poder 
ser apenas um título. Porque não? Mas 
o “E” era uma escada, o caminho do ar-
tista pela serra, ou a própria Gardunha, 
pelas suas encostas. E o “A”. Uma casa, 
a casa do guarda? Afinal com tanta for-

traço e o “paralá” do traço. Ou o “para-
cá” do traço, porque a obra já era nos-
sa. E ainda os porquês e a curiosidade 
daqueles cadernos, daquelas linhas, 
daquelas folhas e experiências gráficas. 

Voltamos!

Caderno de Campo da Serra da Gardunha de Jorge dos Reis


