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Espetáculos dia 15 e 16 de abril para público escolar

Agenda
do mês

O que se passa no
Agrupamento e no
Fundão.

CARNAVAL
28/02 às 15:00h – Anfiteatro AEF

Design gráfico: Alexandra

Estreia VINIL 1965 grupo Histérico

Agostinho, Inês Inácio e Joana Gonçalves

Jornal Escolar do Agrupamento de Escolas do Fundão

NO NOSSO AGRUPAMENTO

Notícias das escolas
e jardins de infância de Capinha, Enxames, Fatela, Pêro Viseu, Santa Teresinha
e Salgueiro

AGENDA DESPORTIVA
MENSAL
JOGOS
*Consultar Agenda Desportiva no
quadro de vidro

16/3/15
Megas - Final distrital na Covilhã
18/3/15
Natação –Final Distrital na
Sertã
18/3/15
Basquetebol 3x3 –Final Regional
Vem apoiar a tua Escola… no
Gimnodesportivo às 4ªfeiras

Visita a página da Internet do Agrupamento: www.esfundao.pt
Ouve os programas de rádio:
“Dias de Escola” - sextas feiras - “Páginas tantas” - sextas feiras - e “A Biblioteca da Rádio” - segunda a sexta
Rádio Cova da Beira - 92.5 e 107 MHz

PARTICIPA
Envia os teus artigos para:

olhovivo@esfundao.pt

50 ANOS AO SERVIÇO DO FUNDÃO
A possibilidade de juntar um conjunto de pessoas (antigos alunos e/ou
professores) de várias gerações que enveredaram por áreas distintas no seu
percurso formativo ilustra bem o que
é o espírito da escola e o seu contributo para a promoção de uma cidadania
ativa e transmissão de valores éticos e
humanos.

“A génese da escola” foi o tema do
primeiro fórum a propósito das comemorações dos 50 anos da escola sede
do Agrupamento de Escolas do Fundão.
Este evento contou com a presença
de vários convidados de diferentes áreas, todos ligados à escola e ao Fundão,
bem como, com a participação de atuais alunos, refiro-me ao grupo de teatro Histérico que estreou a peça “Vinil
1965”.

Ao longo destes 50 anos, foram muitas as mudanças verificadas na sociedade e na educação. Elas foram sentidas na escola e consequentemente
refletiram-se em toda a comunidade
educativa. Muitas mudanças não foram
pacíficas, nem consensuais, mas esta
escola soube sempre superar e gerir
todas as adversidades ao longo destes
50 anos. Claro que esta capacidade de
adaptação às mudanças só tem sido
possível graças ao trabalho, empenho
e dedicação de todos os que ao longo

destas cinco décadas aqui trabalharam desta instituição. Para contar a história
destes 50 anos tivemos o contributo
e estudaram.
do presidente da Câmara Municipal do
É com enorme orgulho e satisfação
Fundão, Paulo Fernandes, da professoque hoje vemos antigos alunos, prora Antonieta Garcia, do jornalista Ferfessores e outros agentes da educação
nando Paulouro, do empresário Lopes
a colaborar connosco, quer no âmbito
Dias, do ex-professor, António Campadas suas profissões, quer apenas como
nha Jerónimo, do ex-aluno José Alberto
visitantes e amigos. A disponibilidade
Amoreira e do Presidente do Conselho
e a recetividade mostrada por todos os
Geral que moderou.
convidados a participar neste primeiro
fórum são prova do apreço e reconhe- Estamos certos que a identidade desta
cimento que esta instituição tem me- escola, agora Agrupamento será reforrecido junto da comunidade. A forma çada com a comemoração dos 50 anos.
como o Fundão acolheu esta iniciativa A comprová-lo estão as várias iniciatidá à equipa da direção mais motivação vas programadas para recordar e cepara continuar a trabalhar em prol da lebrar a importância desta instituição
comunidade e sobretudo dos nossos na prestação de um serviço público de
alunos, peças fundamentais em todo qualidade na educação e formação de
milhares de jovens que por aqui passaeste processo.
ram ao longo destas cinco décadas.
A realização deste primeiro fórum
Armando Ferreira Anacleto
“A génese da escola” será um marco
diretor
fundamental no assinalar dos 50 anos

O SENTIDO DA ESCOLA
Tudo o que à escola diz respeito parece resumir-se a isso. Tudo o que com a
escola se relaciona é alvo de avaliação.
Até a própria escola enquanto instituição. Só falta mesmo avaliar os pais e
talvez o Ministério, embora muitos o
tenham já feito individual e silenciosamente.

Recentemente ouvi o astrofísico Neil
de Grasse Tyson responder a uma
criança, com a interessante idade de 6
anos e três quartos, sobre o sentido da
vida. Não se preocupem que não vou
gastar as preciosas letras do Olho Vivo
a filosofar sobre o sentido da vida, vou
antes falar, muito objetivamente, sobre
o sentido ou razão de ser da escola.
Aparentemente, pelo que me é dado ler
e ouvir na comunicação social, tenho
a sensação que se perdeu a verdadeira noção da razão de ser da escola enquanto instituição.
A palavra que melhor me parece sintetizar o conceito de escola é avaliação.

Com uns a favor e outros contra, a
realidade é que a avaliação comanda o
ensino. Ela é avaliação dos professores,
avaliação dos candidatos a professores, avaliação dos diretores, avaliação
do pessoal não docente, avaliação dos
alunos, avaliação da escola, avaliação
interna e externa, autoavaliação, avaliação intercalar, avaliação final, são os
exames externos de avaliação, as notas
internas da avaliação contínua, a avaliação da comparação entre ambas as
avaliações e os famosos rankings de
avaliação de escolas. Transformou-se
a escola num lugar de avaliações. A
avaliação foi colocada no epicentro das
atenções e elevada ao propósito derradeiro do ensino. Avaliam-se os alunos
todos os dias na sala de aula, todos os
períodos, todos os anos e (extra)ordinariamente no 4º, 6º, 9º e no 12º anos.

E eis que, alguém (o Conselho Nacional da Educação), desgastado com os
maus resultados de tanta avaliação
vem sugerir que se elimine a consequência de um dos possíveis resultados
da avaliação (o mau, claro) porque é
“extremamente dispendiosa” e tem
consequências potenciais negativas
nos alunos “chumbados”. Contudo
despreza as potenciais consequências
que tal medida pode ter na motivação e
comportamento dos alunos esforçados
e trabalhadores, mas também naqueles
que já não o são.
E a aprendizagem, o ensino, a transmissão de conhecimento, em que lugar
estão eles? Não deveriam constituir o
núcleo de todas as preocupações? Isto
pergunta a criança adulta, educada,
formada e inocente que habita em mim.
Se é verdade que a avaliação formal
é um reflexo da qualidade do ensino e
aprendizagem, será sempre uma imagem pálida e parcial do exato resultado
do processo de ensino e aprendizagem.
Todos o sabemos e sentimos num ou
noutro momento da vida escolar. Com
aquele professor ou professora do(a)

qual não obtivemos uma boa nota mas
sentimos que aprendemos imenso e
nos abriu novos horizontes. Ou, pelo
contrário, naquela matéria em que tivemos uma nota excelente mas que, da
qual pouco ficámos, de facto, a saber.
Enquanto continuarmos cegamente
obcecados pelas estatísticas, correndo
atrás de comparações vãs, dificilmente
teremos uma escola centrada no que é
verdadeiramente importante: o processo de ensino e aprendizagem. Resta ao
país, aos pais e principalmente aos alunos depositar a sua confiança no esforço de professores dedicados que trabalham de forma séria e incansável para
tornar o processo de ensino e aprendizagem proveitoso, memorável e honrado, não se vergando exclusivamente ao
jugo da avaliação.
Não sou contra a avaliação, mas talvez
este seja um bom momento para, com
a inocência de uma criança com 6 anos
e três quartos, perguntar: qual o sentido da escola?
			
Paulo Duarte
Presidente do Conselho Geral

Editorial
Após um árduo trabalho, vislumbra-se o final da segunda, de três etapas, deste ano
letivo. Estamos a chegar à Páscoa e é tempo de fazer uma pausa. O descanso é
bem merecido, especialmente para todos os que se esforçaram, para todos os que,
dia após dia, deram o seu melhor, a fim de alcançarem os objetivos estabelecidos.
O Carnaval passou por aqui, pela cidade e pelas aldeias. Risos e boa disposição
foram as palavras de ordem dos pequenos desfiles que tiveram lugar. As alegres
marchas e cortejos de mil cores que pareciam querer antecipar o regresso da
primavera, invadiram a pacata tranquilidade e serenidade das nossas ruas.
A escola continua em movimento e fervilha de atividades enriquecedoras. As
visitas de estudo, locais e além-fronteiras, sucedem-se e recomendam-se, pois
em todas elas surgem descobertas que perdurarão nas memórias. Na verdade,
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essas visitas são o tempo ideal para recebermos e para pormos em prática tudo
o que somos e tudo o que sabemos, pois é no terreno, em situações práticas,
que a curiosidade “seletiva”, o enriquecimento cultural, a tolerância, o respeito
pela diferença, a partilha das mais pequenas coisas e muitos outros valores se
concretizam. É assim que se vai construindo uma escola, que atenta e recetiva,
vai passando de mão em mão, de geração em geração e se prepara para celebrar
as bodas de ouro. A Semana do Agrupamento está à porta. Ela é de todos e para
todos, é tempo de celebrarmos e de esperarmos que estes sejam os primeiros
cinquenta de muitos outros anos.
Noémia Carrola

QUERO PARTILHAR...
Aproximam-se as férias da Páscoa! Uns dias de descanso e uma rotina diferente No final da obra, o construtor entregou a chave da porta ao carpinteiro, e disseda habitual são esperados ansiosamente pelos nossos jovens, bem como, os re- -lhe:
sultados de mais um período de trabalho.
- Esta é a sua nova casa. É o meu presente, por ter trabalhado tantos anos para
Espero sinceramente que reine um sentimento de dever cumprido e que todos mim.
consigam alcançar as metas e objetivos a que se propuseram. É também tempo
O carpinteiro olhou perplexo, para as chaves nas suas mãos. O rosto dele parede reflexão, de análise do nosso trabalho e de conhecer os resultados obtidos,
cia tão desiludido:
em virtude da nossa motivação, empenho e determinação. Poderia continuar a
enumerar um conjunto de adjetivos que considero fundamentais ao êxito das - Mas, mas… porque não me disse que era para mim?
nossas metas, mas vou focar-me num que considero determinante, a motivação. Suspirando fundo, o proprietário respondeu: - Era uma surpresa que lhe queria
A motivação é tão importante na nossa vida, que não resisto a partilhar convos- oferecer!
co uma pequena história que ilustra o que vos quero transmitir.
Expectante, o velho carpinteiro ali ficou. Especado, diante da sua nova moradia.
Mas que pena – pensava ele - se eu soubesse que estava construindo a
Havia um carpinteiro já com alguma idade e que estava para se reformar. No
final do ano informou o patrão da sua intenção de parar com o serviço de car- minha própria casa, teria feito tudo completamente diferente.
pintaria e construção de casas, do qual era especialista e uma referência na área,
e assim desfrutar de uma vida mais calma com a sua família.

A nossa vida é um projeto que se constrói todos os dias e todos os dias contam!

Explorar o potencial que cada um de nós tem, fazer mais e melhor deve ser um
O patrão ficou realmente triste ao saber que perderia um dos seus melhores desafio diário, assim como refletir sobre a nossa a nossa conduta nas diversas
funcionários, mas compreendeu. No entanto, fez-lhe um último pedido, que áreas de atuação (profissional, social e pessoal), de modo a permitir ajustar o
construísse uma última casa, como um favor especial. Referiu que era uma casa nosso desempenho sempre que necessário.
muito importante e queria o melhor carpinteiro a fazê-la. O velho carpinteiro não
Contrariar a tendência para um menor entusiasmo é sempre uma dificuldade,
quis desiludir o seu patrão e amigo e condescendeu ao pedido.
mas quando ultrapassada, os melhores resultados surgem, atrevendo-me a diMalgrado, o carpinteiro concordou fazer aquela última obra, mas era fácil per- zer, para além das nossas expetativas...
ceber que ele não estava muito entusiasmado com a ideia. A sua cabeça não
Assim, espero que se mantenham motivados, mesmo nas maiores adversidaestava para trabalhar mais, e não se empenhou no serviço devidamente. Aquele
des, acreditem sempre que com empenho e trabalho tudo é possível...
carpinteiro, muito apreciado pela qualidade do seu trabalho, nem parecia o mesmo: utilizou matéria-prima de qualidade inferior; não acompanhou devidamente Despeço-me, com os votos dos maiores sucessos e de umas boas férias.
a obra,… Realmente, os seus pensamentos e o seu coração não estavam no traSaudações Associativas
balho.
Sandrina Marques

CQEP do AGRUPAMENTO de ESCOLAS do FUNDÃO

12º Edição Prémio Ciência na Escola da Fundação
Ilídio Pinho
Dos nove projetos candidatos à 12º
Edição do Prémio Ciência na Escola da
Fundação Ilídio Pinho, com o tema “Ciência e Tecnologia como resposta aos
grandes desafios da Sociedade”, foram
aprovados para desenvolvimento cinco
projetos:

O funcionamento do CQEP, promovido pelo Agrupamento de Escolas do
Fundão – Centro para a Qualificação e o
Ensino Profissional, foi autorizado pelo
despacho nº 237/2014 em 7 de janeiro
de 2014, sucedendo, assim, ao extinto
Centro Novas Oportunidades.
Os CQEP enquanto estruturas do Sistema Nacional de Qualificação assumem um papel decisivo na articulação
entre os mundos da educação, da formação e do emprego, numa perspetiva
de aprendizagem ao longo da vida. Os
Centros destinam-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.
Os cidadãos encontram nos CQEP
equipas especializadas e empenhadas
na construção de percursos individuais
de qualificação escolar e/ou profissional relevantes para a sua (re)integração
social e profissional.

ção sustentada de recursos materiais e
humanos existentes nas parcerias estabelecidas e a estabelecer. Para além
disso o CQEP tem também por missão
promover a reflexão, autonomia e capacitação para escolhas assertivas em
matéria de qualificação e inserção profissional.
O serviço que os CQEP asseguram distingue a intervenção em dois domínios
– o dos jovens e o dos adultos, para
os quais se desenvolvem as seguintes
ações:
- Articulação da rede de parceiros no
diagnóstico das necessidades do território para ajustar a oferta educativa e
formativa às necessidades de desenvolvimento local;

- Orientação vocacional de jovens com
idade igual ou superior a 15 anos, ou a
frequentar o último ano de escolaridade do ensino básico, e encaminhamento para ofertas de educação e/ou de
qualificação visando maior assertividaA missão do CQEP é a de concretizar de na inserção profissional;
a intenção de ser um instrumento cada
- Orientação de adultos com idade
vez mais determinante no processo de
igual ou superior a 18 anos e encaajustamento entre vontade e aptidões
minhamento para as modalidades de
dos formandos, oferta formativa e nequalificação e/ou correspondência dos
cessidades do sistema produtivo muniperfis às expectativas profissionais;
cipal/intermunicipal, por uma articula-

- Agarra a cor e Pintatu (Pré-escolar de
Pêro Viseu- Coordenadora Teresa Félix)

- Informação/divulgação das ofertas
de educação e formação profissional - A música faz bem? (1º Ciclo- Coordejunto das entidades da rede e os be- nadora Maria José Peixoto)
nefícios da aprendizagem ao longo da
- Há mais para descobrir no Fundão:
vida;
Cerejas de Inverno! (3º ciclo- Coordena- Mediação candidato/parceiro, atra- dora Olga Morais)
vés do encaminhamento para soluções
- Produção e utilização de corantes naeducativas e/ou formativas potencianturais no tingimento e na arte (Secundo a inserção profissional;
dário- Coordenadora Maria José Pires)
- RVCC escolar;
- Alelopatias em cerejais do Fundão
- Contacto de parceiros e outras enti- (Secundário- Coordenadora Maria João
dades relevantes que contribuam para Baptista).
a integração na vida ativa dos jovens e
A entrega de prémios, num total de
adultos;
2000 euros teve lugar durante uma ce- Criação de um instrumento que per- rimónia em Coimbra, no dia 4 de marmita a monitorização do percurso dos ço, na qual participaram os respetivos
seus públicos e encaminhamento para coordenadores dos projetos.
ofertas de educação e formação profisNão obstante não terem sido apoiados
sional ou outras soluções qualificantes;
para desenvolvimento quatro projetos,
- Organização de momentos de refle- fica o reconhecimento e o agradecimenxão para a melhoria das práticas do to aos colegas que tiveram a iniciativa
serviço.
e o trabalho de realizar a candidatura
e a todos os colegas que colaboraram,
incentivando e apoiando os colegas
“VIRA A PÁGINA”, vem ao na concretização das candidaturas. Só
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS desta forma, foi possível, a candidatura
DO FUNDÃO e realiza a tua de 9 projetos, sendo o AEF o que posINSCRIÇÃO no CQEP.
sui maior número de projetos aprovados, na região centro.
Brevemente daremos mais notícias.
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Fórum I conta como surgiu a Escola Industrial do Fundão
O anfiteatro do Agrupamento encheu-se no sábado, dia 28 de fevereiro, para o batalha pela abertura da Escola Industrial. Recordou as reuniões de operários
primeiro fórum organizado no âmbito das comemorações dos 50 anos da escola. que reclamavam a escola técnica e uma reportagem realizada no comboio para
a Covilhã, com testemunhos de alunos que diariamente viajavam para a escola
O Grupo Histérico apresentou uma parte da sua produção deste ano, a peça
Campos de Melo. Como nos contou, a partir de certa altura, a batalha do Jornal
“Vinil 1965”, com um conjunto de sketches que ilustram acontecimentos em
do Fundão pela abertura da escola passou a ser alvo da censura e o Ministério
Portugal e no mundo no ano de 1965. Mais uma vez, o notável trabalho do proda Educação afirmou que a escola no Fundão era uma impossibilidade, devido à
fessor António Pereira com um grupo diversificado de alunos trouxe-nos exinexistência de um edifício onde pudesse funcionar.
celentes momentos de teatro. Recorrendo a vários tipos de registo, que oscilam
entre o musical, o dramático, o cómico, o terno e o político, a peça cria oportu- O testemunho de Pedro Lopes Dias, representante da família dos donos da
nidades para recordar o passado e refletir sobre o que, apesar dos anos, per- empresa Auto transportes, veio explicar como foi possível contornar este contramanece, contribuindo decisivamente para despertar consciências, estimular tempo. No início dos anos 30 chegaram ao Fundão dois homens de espirito emo espirito crítico e formar jovens mais interventivos. Aos nossos atores, que preendedor que criaram várias empresas e ganharam dinheiro com o transporte
como sempre, estiveram muito bem, agradeceremos o excelente contributo para de volfrâmio proveniente das minas da Panasqueira. Ângelo Adelino da Fonseca
e António Antunes Pião, querendo contribuir para o desenvolvimento da terra
a abertura deste fórum.
que os acolheu, puseram à disposição um edifício construído da rua cidade da
Seguiu-se uma breve apresentação do selo criado por um ex-aluno, o designer
Covilhã, destinado a alojar os funcionários das suas empresas. Após algumas
Hugo Landeiro, que será a imagem das comorações dos 50 anos. Este selo é readaptações, foi este edifício que viabilizou a abertura da escola Industrial do
presentado pelo número 50 com cores fortes que evocam conceitos chave de
Fundão, a 22 de novembro de 1965.
união, construção do futuro, dinamismo e conhecimento.
Augusto Campanha Jerónimo, deixou o testemunho das suas vivências do temCom um painel de seis convidados, o fórum, moderado pelo Presidente do Conpo de professor na Escola Industrial, dando conta das desigualdades sociais do
selho Geral, Paulo Duarte, recordou, a partir dos testemunhos dos oradores,
Fundão dos anos 60 e como estas se reflectiam nas escolhas de escolas. Os
acontecimentos que tornaram possível a criação da Escola Industrial no Fundão
alunos provenientes de famílias mais favorecidas frequentavam o liceu. O enem 1965.
sino técnico tinha como função colocar alunos nas empresas e o regime fazia
O Presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, trouxe-nos a visão institu- questão de manter as diferenças entre os diferentes extratos sociais. Os alunos
cional do município. Sublinhou o papel decisivo da Escola Industrial do Fundão da escola industrial que tinham pretensões de chegar a um curso superior eram
no desenvolvimento local, saudando o regresso do ensino profissional a esta barrados. Os primeiros anos da escola não foram fáceis e o seu diretor, Dr. Júlio
escola, após o desaparecimento das escolas industriais. Ao reconhecer que os Ferreira, procurava com sucesso superar as muitas dificuldades que surgiam.
desafios que hoje se colocam à escola são imensos, salientou a sua capacidade
As palavras do ex-aluno José Alberto Amoreira, Presidente da Associação de
de gerar talentos, de transformar os cidadãos em pessoas melhores e a imporAntigos alunos da Escola Industrial, foram de gratidão para todos os que detância das questões culturais e comportamentais.
senvolveram esforços para que a escola fosse uma realidade: António Paulouro,
Antonieta Garcia apresentou um resumo do estudo realizado sobre as origens Salvado Sampaio, José Hermano Saraiva, Ângelo Adelino e António Pião. Recordo ensino no Fundão. Num testemunho entusiasmado e contagiante, assegura dou os tempos difíceis em que vinham a pé de Valverde para a escola. Não haque “o ADN do Fundão é um surpresa enorme para quem pega nas questões do via aquecimento e lembra-se de irem às bombas de gasolina aquecer os pés. O
ensino”. O Fundão é apresentado como um importante polo gerador de conheci- almoço era pão. Não havia contínuos nem funcionários na secretaria. A escola
mento na região, no início, muito associado à igreja. No convento de Nª Senhora abriu com 141 alunos e 6 professores, que formavam uma família. Na altura já
do Seixo ensinava-se carpintaria e enfermagem, na Real Fábrica de Lanifícios havia um grupo de teatro e recorda que “era um luxo” apresentar as peças que
ensinavam-se profissões e no Sec. XVIII professores particulares ensinavam em ensaiavam ao cinema da vila.
casa. Durante a 1ª república, casas alugadas cumpriam a função de escolas.
O tempo dedicado às intervenções excedeu o previsto e o debate não se reEm 1935 surge um colégio na rua da Cale. Em 1958 havia bailes de finalistas no
alizou. No entanto, durante o porto de honra servido pela Escola Profissional,
café Monumental. Na história do ensino na região são imensos os nomes que se
houve tempo para trocar ideias, recordar velhos tempos e celebrar o início de
destacam. Ficámos a saber que “a vida académica no Fundão era muito interesuma escola que foi marco na história do ensino no Fundão. A direção do Agrusante” e Antonieta Garcia criou fortes expetativas para a leitura do trabalho que
pamento agradece aos intervenientes que aceitaram o convite para participarem
resultou da sua investigação, a incluir na publicação que está a ser ultimada no
neste fórum e a todos os convidados que quiseram estar presentes.
âmbito das comorações dos 50 anos da Escola Industrial.
Ana Maria Raposo, Subdiretora
António Paulouro afirmou que a criação do ensino público foi um acontecimento no Fundão. Fazendo um apelo à memória, trouxe-nos o testemunho do jovem
aprendiz de jornalista que, junto dos tipógrafos e das notícias, acompanhou a
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Estreia VINIL 1965 grupo Histérico - inscrições abertas para espetáculos
Espetáculos VINIL 1965 dia 15 e 16 de abril para público escolar - 15:30h e dia 17 de abril as 21:30h, no anfiteatro da
escola secundária. Inscrições para antóniopereira@esfundao.pt . Entrada gratuita.

GRUPO DE TEATRO HISTÉRICO DO FUNDÃO

apresenta

28/02 às 15:00h – Anfiteatro AEF

Design gráfico: Alexandra

Sinopse:
Que músicas estavam no top no ano em que se criou a nossa escola? Que políticos gritavam e o que gritavam? Que segredos se murmuravam pelas galerias de arte? O vinil alegre da Cher, da Petula Clark e da Simone de Oliveira… riscado
por uma marca vermelha de tortura indica que o ódio, a guerra, a crueldade e a censura soavam pelo mundo…na América
e aqui… em segredo…
Elenco:
Beatriz Freitas; Beatriz Quintela; Cheila Martins; Diniz David; Elisabete Rito; Joana Gonçalves; Miguel Ângelo Coelho; Núria Guedes; Rodrigo Mata; Rodrigo Teófilo; Sofia Bento.
Técnica de som: Alexandra Agostinho.
Cartaz: Alexandra Agostinho; Inês Inácio e Joana Gonçalves.
Figurinos: Catarina Marques; Elisabete Rito; Inês Santos e Patrícia Martins.
Foto e vídeo: Maria Bento.
Assistente de produção: Filipa Gonçalves.
Encenador: António Pereira.

Agostinho, Inês Inácio e Joana Gonçalves

O histérico vai participar na XV Mostra de Teatro da Póvoa de Varzim nos dias 9 e 10 de abril organizada pela escola
secundária Rocha Peixoto e no XXXVI Encontro Nacional de Teatro na Escola no Funchal, Madeira.

Agradecimentos: Agrupamento de Escolas do Fundão; Maria Bento; D. Teresa Santos.

O dia 20 de março é uma data triplamente marcante, pois
assinala o final do 2º período letivo deste ano escolar, o início
da Primavera e também o dia do Agrupamento de Escolas do
Fundão.
Nesse dia, toda a comunidade escolar poderá partilhar e
projetar saberes através da envolvência em atividades conjuntas que visam proporcionar o convívio entre as várias faixas
etárias, desde o pré-escolar até ao secundário.
Irão decorrer atividades lúdico-pedagógicas, exposições,
experiências laboratoriais, concursos e serão apresentados
alguns dos Projetos, contaremos ainda com a colaboração de
encarregados de educação e de elementos parceiros do Agrupamento.
No dia 20 de março, Dia do Agrupamento, graças às vossas
presenças e boa disposição, a Primavera irá surgir muito mais
florida e solarenga.

COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DA ESCOLA INDUSTRIAL DO FUNDÃO
As Comemorações dos 50 anos da Escola Secundária são apoiadas pelas seguintes entidades ou empresas:

Câmara Municipal do Fundão
PROGRAMA
25 de abril de 2015 - Biblioteca da escola sede do Agrupamento
14H30 – Receção aos participantes
14H45 – Momento musical (10 m – Academia de Música e Dança do Fundão).
15H00 – Sessão de abertura
Paulo Fernandes – Presidente CM Fundão
José Alberto Duarte* – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares
Armando Anacleto – Diretor Agrupamento de Escolas do Fundão
15H30 – Ruben Cabral (1): O 25 de abril e a massificação do ensino
16H00 – José Matias Alves (2): Sobre os avanços e retrocessos do ensino técnico-profissional
16H30 – José Luís Adrião (3) – O lugar do ensino técnico–profissional na primeira pessoa
17H00 – Debate
17H15 - Conclusões
17H30 - Sessão de encerramento
(1) - Ex-Reitor da Universidade de São José, Macau. Fundador do CLIP-The Oporto International School e Reitor do CLIP e das suas congéneres em Braga e na Marinha Grande.
Professor da UCP 1992-2012. Professor na ESE João de Deus.
(2) - Professor Associado Convidado na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa. Diretor Adjunto da Faculdade de Educação e Psicologia. Coordenador do Serviço de Apoio à Melhoria das Escolas (SAME).
(3) - Antigo aluno da Escola Industrial, empresário no Fundão.

União de Freguesias do Fundão
Crédico Agrícola do Fundão
Caixa Geral de Depósitos
Banco BIC
MOTORBEIRA
COVIPNEUS
PSP - ELETRICIDADE
CIMD
J3LP
AUTO-TRANSPORTES
DO FUNDÃO
CONSTROBI
LUFADA VERDE
JAIME ALBERTO
SINGESTE BEIRA
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A Árvore da GNR
No dia 16 de dezembro, pelas 14h30, os alunos da ST-5 da Escola Básica de
Santa Teresinha, Agrupamento de Escolas do Fundão, deslocaram-se ao posto
da GNR para realizar uma atividade de Natal — a decoração da Árvore de Natal
do Posto.
A iniciativa, de louvar, teve como ponto de partida um convite da GNR (Escola
Segura) para participarem nas decorações natalícias do Posto.
O entusiasmo e o empenho dos alunos foi evidente. A partir da reciclagem de
CD’s surgiram enfeites coloridos e brilhantes alusivos à quadra festiva e que
deixaram um toque alegre e ecológico na árvore.
Como complemento a esta atividade, os alunos, escreveram um acróstico onde
puderam expressar os seus sentimentos em relação ao trabalho que a GNR desenvolve.
No posto, foram recebidos pela equipa da Escola Segura. Os alunos tiveram
oportunidade de ver um filme sobre a história da GNR e de seguida fizeram uma
visita guiada pelas instalações. Das salas de trabalho das diferentes equipas, ao
calabouço passando pelo parque de viaturas a visita foi um êxito!
Numa postura digna de grandes atores a turma declamou o acróstico para os
agentes presentes e duas alunas executaram, ao violino, dois temas musicais:
“Twinkle Twinkle Little Star” e “Noite Feliz”.
Os agentes, para culminar a visita, prepararam um pequeno lanche.
Foi um dia diferente que certamente ficará na memória de todos!
As Professoras Cecília Neves e Ana Batista

A NOSSA FESTA DE NATAL
Finalmente o grande dia chegou! Muito tivemos de ensaiar… e até de memorizar!
Começámos por representar uma peça
de Natal, na qual todos participámos
vestidos a rigor. Foi muito divertido e
divertimos a plateia!
De seguida, declamámos dois poemas
alusivos a esta quadra e todos nos bateram palmas!
Não nos podemos esquecer, que na
festa, os meninos do Jardim de Infância do Centro de Assistência Social dos
Três Povos também participaram.
Os idosos tiveram a oportunidade de
ter uma tarde cheia de alegria e no fim,
todos ficámos com o coração cheio de
amor para transmitir aos outros nesta
época festiva!
Os alunos da EB do Salgueiro
Por lapso este artigo não foi publicado na anterior edição do Olho Vivo. As nossas desculpas.

Conferência
A empresa Start Energy – Engenharia e
Serviços Energéticos Lda., representada
pelo Eng.º Hélio Fazendeiro realizou,
no dia 26 de Fevereiro uma conferência
no anfiteatro do Agrupamento de Escolas do Fundão, uma iniciativa subordinada aos temas:
•Redução do consumo de energia
elétrica na Escola;
•Eficiência energética;
•Energias renováveis.
O uso racional e consciente da energia é, também ele, uma nova fonte de
energia.
O mais importante é pensar em formas de fazer uma utilização inteligente dos recursos energéticos que estão
à nossa disposição. Isto é, não se pretende que os consumidores reduzam o
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seu nível de conforto, mas que o mantenham evitando ao máximo os desperdícios. Desta forma, estarão a poupar a curto/médio prazo, colocam-se dois
dinheiro e a proteger o ambiente.
importantes problemas: i) questões de
A racionalização do uso da energia ordem ambiental e ii) o facto dos recurpor parte de todos, bem como agindo sos energéticos fósseis serem finitos,
estrategicamente no terreno, a redução ou seja, esgotáveis. As fontes de enersustentável da energia consumida é gia renováveis surgem como uma alterpossível, levando à diminuição da fatu- nativa ou complemento às convencionais. Num país como Portugal, que não
ra mensal.
dispõe de recursos energéticos fósseis,
A exploração local das energias reno- o aproveitamento das fontes de energia
váveis contribui para reduzir a neces- renováveis deveria ser um dos objetisidade de importação de energia, ou vos primordiais da política energética
seja, atenua a dependência energética nacional.
relativamente aos países produtores de
Esta iniciativa foi organizada pelos
petróleo.
alunos do 12º ano do Curso ProfissioAo ritmo que cresce o consumo dos nal Técnico de Eletrónica, Automação e
combustíveis fósseis, e tendo em conta Computadores, no âmbito do projeto
que se prevê um aumento ainda maior Twist EDP.

Eco-Escola com Bandeira
AZUL!
A Associação Bandeira Azul da Europa – ABAE distinguiu mais uma vez a
nossa Escola com a atribuição da Bandeira Verde, declarando-a novamente
como uma Eco-Escola!

Para além de um reconhecimento e

uma distinção do trabalho efetuado
no ano letivo 2013/2014, esta bandeira representa um compromisso e uma
responsabilidade da comunidade educativa para fazer mais e melhor ao nível
do desenvolvimento sustentável e da
conservação do ambiente.
Um bem haja a todos por toda a colaboração neste projeto!

“HISTÓRIAS? É CONNOSCO!” NOVAMENTE EM CAMPO

Na pediatria do Hospital Cova da Beira, o projeto do nosso Agrupamento serviu
para
animar, no passado dia 25 de fevereiro, as crianças e os jovens internados
O projeto “Histórias? É connosco!” saiu novamente à rua. Desta vez, a história
A ovelhinha que veio para jantar, além de agradar muito aos mais pequenos, na pediatria do Hospital. Entre livros, canções e conversas, o convívio instalou-se
serviu para lhes mostrar que seres tão diferentes como uma ovelha e um lobo e jovens e familiares agradeceram a nossa presença.
podem, ainda assim, ser os maiores amigos. Tolerância e igualdade foram as
palavras de ordem.

LEITURAS CÁ E LÁ
Também em fevereiro, houve mais
uma sessão de partilhas de leitura entre as turmas JF4A, JF4B e ST3. Foi a
vez da turma do 2º ano, ST3 apresentar
o livro, A história de um botão, aos colegas, que adoraram a história e a apresentação.

UM OLHAR DIFERENTE SOBRE
A CIÊNCIA
E ontem foi assim!...
Na Escola Básica do Salgueiro, mais uma atividade no âmbito da ideia “Um olhar diferente
sobre a ciência”, os vinte alunos realizaram experiências no domínio da ótica. Pois tudo começou, após a leitura do livro de Luísa Ducla
Soares, “Uns óculos para a Rita”.
Agora fico a
aguardar os desenhos que lhes
pedi e que contarão o modo como
interpretaram a
história.
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VISITA DE ESTUDO FILOSOFIA 10º ANO
Museu Francisco Tavares Proença Júnior

Museu Cargaleiro

Neste museu foi dada a oportunidade de visitar a exposição fotográfica SHOA,
um olhar fotográfico de António Nunes Farias e Mário Raposo sobre o Holocausto. Foi bastante interessante, pois foi possível para nós, absorver um pouco do
que gira em torno deste assunto. O que nos chamou mais a atenção foram certas
fotografias e as diferentes interpretações que podemos tirar delas.
Estas fotografias que sem qualquer efeito, conseguiram ter grande impacto sobre nós, que as observávamos.
Os factos sobre a cultura judaica e sobre o holocausto, como por exemplo: a
maneira mais correta de prestar homenagem aos judeus ser com pedras é importante, pois significa que o povo judeu é resistente e é forte, tal como a pedra.
Apesar do motivo mais conhecido das pessoas, é dos alemães terem iniciado
o extermínio dos judeus, sobrevalorização da raça ariana ou ‘pura’, o facto de Manuel Cargaleiro é um pintor e ceramista português. O museu Cargaleiro tem
os judeus serem um povo com excelentes qualidades comerciais e económicas várias obras e coleções do artista, que ainda hoje continua a produzir obras.
fez com que os alemães afirmassem que os judeus tinham chegado à terra para Não é apenas um conceituado ceramista mas também um notável desenhador e
tomar conta de tudo, o que gerou um grande ódio por este povo.
pintor que se tem servido de diversos meios para exprimir emoções transitórias.
Ficamos também a saber que as pessoas mais novas eram cremadas, pois estas Tal busca poética é incutida pela natureza e substanciada no uso da cor e na
teriam mais probabilidade de sobreviver e seriam aquelas pessoas que nos dias desconstrução formal.
de hoje estariam cá para contar o horror do que passaram.

Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco

Um dos autores da exposição contou-nos uma história sobre um jovem que
sobreviveu ao holocausto e que disse ‘Eu sobrevivi porque sabia cantar’. Podemos tirar duas interpretações daqui, o jovem conseguiu sobreviver, porque tinha
talento e foi por isso protegido e apreciado, ou simplesmente, ele pode ter sobrevivido porque gostava de cantar, porque a música lhe deu força para continuar
a lutar e ter força para sobreviver. A música é algo imortal, e que acompanha
a nossa existência ao longo da vida. Seja nos momentos de guerra ou de paz, a
música esta lá, não nos deixa, nem nós a deixamos, a música não morre.
Hoje fala-se no Holocausto, como se fala num programa televisivo, e isto demonstra a banalidade do mal. 50 Milhões de pessoas morreram, assassinadas
pelas pessoas que hoje são julgadas e que se defendem dizendo ‘Limitei-me a
cumprir ordens’. Então será que podemos culpar alguém? Cada ser humano está
exposto a um conjunto de aspectos histórico-culturais que vai absorvendo, estes
aspetos influenciam o ser humano desde a nascença até à sua morte. Estes ‘assassinos’ aprenderam que o correto era exterminar e julgar tudo e todos aqueles
que não encaixavam nos seus parâmetros do correto. Estes ‘criminosos’ cresceram influenciados por uma atitude etnocêntrica, foram ensinados a discriminar,
a serem homofóbicos, xenofónicos, racistas… O que acabou por se tornar numa
das mais cruéis guerras já sofridas pelo ser humano. E o pior, é que pensamos
que isto nunca mais se iria repetir, mas repete-se a toda a hora, hoje é mais fácil
matar um ser humano, do que o ajudar nas suas adversidades. A vida não tem
preço. A maior ameaça, somos nós próprios, temos a tendência de nos odiarmos
em vez de nos unirmos.

Da autoria do artista espanhol Viktor Ferrando, a exposição PLANET FERROVIA
IV VIA LUSITÂNEA dá-nos uma nova perspetiva sobre a atualidade onde vivemos.
É impressionante o que o artista conseguiu fazer através de material ferroviário.
O artista baseia-se no futurismo, corrente artística que se expandiu no início do
século XX, nomeadamente a partir de Itália e que se difundiu por todo o mundo
ocidental. Hoje em dia o homem está cada vez mais dominado pelas máquinas,
e o autor pretende alertar para sermos nós a dominar as máquinas e não o contrario.
Critica também como a infância é vista hoje em dia, sendo que as crianças nascem informatizadas e a mãe só serve para ter a criança.
As obras de Viktor retratam os problemas atuais, e as enormes consequências
dos mesmos, apontando o ser humano como o principal culpado.
Inês Patrício Jéssica Almeida - Turma: 10ºCT3

É com muito apreço que informamos de que temos novos colaboradores, pois alguns alunos de Educação
Especial, especificamente os alunos
com Currículo Especifico Individual
(CEI), estão a efetuar a distribuição
do nosso jornal pela comunidade.
Assim, são vários os locais onde nos
poderão ler:
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Bombeiros Voluntários do Fundão
Biblioteca Municipal do Fundão
Academia Sénior do Fundão
Hospital do Fundão
Centro de Saúde do Fundão
Museu Arqueológico do Fundão
Junta de Freguesia de Alpedrinha
Centro de Saúde de Alpedrinha
Abrigo de São José do Fundão
Santa Casa da Misericórdia do Fundão

Me gustó cada rincón de España
Tres días de aprendizaje y diversión
No âmbito das disciplinas de Espanhol
e de Geometria Descritiva A, os alunos
dos 10º e 11º anos realizaram uma visita de estudo a Espanha. O evento teve
início na madrugada do dia 16 de fevereiro de 2015, pelas 4:30, com a saída
do Fundão. Professores e alunos organizaram-se, tendo como destino algumas cidades do país vizinho.

dorme. Começámos por visitar el Parque del Retiro, espaço central e emblemático da capital, por todas as atividades ao ar livre que permite realizar. Há
a destacar que tivemos a visita, já esperada, de uma ex-aluna da nossa escola
e que também participou em duas edições deste evento, a Ana Rosa Gonçalves - atualmente a fazer um semestre
em Madrid, no contexto do programa
A primeira paragem foi em Ávila.
de estudos Erasmus.
Esta cidade recebeu-nos com um frio
que depressa se transformou num ca- Posteriormente, dirigimo-nos ao eslor reconfortante através da sua pai- tádio Santiago Bernabéu, o que, para
sagem estupenda que, dificilmente, se alguns alunos, foi o momento auge do
apagará das nossas memórias. Aqui, dia. Neste local, cerca de uma dezena
visitámos o Monasterio de la Encarna- de alunos teve a oportunidade de fazer
ción, onde viveu Santa Teresa de Jesus, o Tour Bernabéu. Durante o referido
e percorremos a pé as muitas ruas do trajeto, os alunos tiveram contacto com
casco antiguo da cidade. Como habi- alguns troféus do clube madrileno, visitualmente, o dia manteve-se frio… Fe- taram a sala de imprensa e os balneálizmente, pudemos degustar o nosso rios, entre outros locais do estádio. A
almoço nas instalações dos bombeiros, visita terminou na loja oficial do Real
que demonstraram total disponibilida- Madrid onde muitos alunos fizeram alde, oferecendo as suas instalações para gumas compras. O programa cultural
petiscarmos as iguarias levadas por to- deste dia terminou no edifício Caixados.
Forum Madrid, um edifício dedicado às
artes em geral, e a admirar o fantástico
Depois da enriquecedora visita à cijardim vertical. Por volta das oito horas
dade de Ávila, partimos em direção a
e trinta minutos, chegámos ao albergue
Segóvia. Quando chegámos, visitámos
onde jantámos e descansámos.
o belo Alcázar, fortaleza e residência
temporária de membros da realeza. Aí, No terceiro e último dia de visita, 18
foi-nos proporcionada uma experiência de fevereiro, começámos por visitar o
ímpar através de todo o espólio que Museo del Prado. Neste magnífico local,
nos “transportou” para uma época dis- vimos algumas das obras mais repretante. Houve ainda tempo para admirar sentativas de vários pintores espanhóis
o grandioso aqueduto romano, que ser- – Murillo, Goya, etc. –, destacando-se o
penteia pelo centro da cidade. Depois conhecido quadro Las Meninas, de Diepartimos em direção do albergue onde go Velázquez. Seguiu-se o almoço em
pernoitámos. Este situa-se numa bonita diferentes locais circundantes à Puerta
paisagem campestre. Ao anoitecer, co- del Sol e, em seguida, tivemos a opormeçou a nevar, facto que permitiu des- tunidade de comunicar nas mais diverfrutar e admirar de forma mais intensa sas situações e espaços (Gran vía, Plaza
a beleza das cabanas, onde dormimos, Mayor, Casa del libro, entre outros).
e de todo o espaço envolvente.
Ao fim da tarde, regressámos ao FunO segundo dia, 17 de fevereiro, come- dão com vontade de iniciar uma nova
çou com a visita ao Valle de los caídos. visita de estudo e reviver tudo de novo.
Neste espaço muito sóbrio, mandado Sem qualquer dúvida, ficarão bem preconstruir pelo General Francisco Fran- sentes as boas experiências de convívio
co, estudámos um dos monumentos e a beleza dos lugares visitados. Hasta
que simbolizam um período negro da ya, Espãna!!
história de Espanha do século XX.
Alunos de espanhol a frequentar os
Após o almoço partilhado, aconteceu
10º e 11º anos
a chegada a Madrid, cidade que nunca

Opiniões dos alunos sobre a visita de estudo:
Fue, sin duda, un viaje fantástico que volvería
a repetir. Conocimos lugares muy interesantes y
también personas muy amables que nos indicaron lo que deseábamos visitar. Fue una excelente oportunidad para compartir experiencias con
nuestros amigos y disfrutar de este maravilloso
viaje con ellos. España es un encanto, por ello, ¡te
aconsejo a visitarla!
Inês Lopes, 11ºCT1
Éste fue uno de los mejores viajes de estudio de
siempre. Me encantó muchísimo la compañía, las
experiencias y las ciudades que, probablemente,
no conocería si no fuera dicho viaje. Fue muy interesante, tanto para practicar la lengua española,
como también para conocer más la cultura del país vecino. La nieve, el viento y
la lluvia no nos impidieron de visitar todos los lugares maravillosos que deseábamos conocer. ¡Quiero volver a visitar todos estos sitios!
Inês Lindeza, 11º CSE
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A pilha microbiológica regressou!
A construção de uma pilha eléctrica
usando uma cultura de bactérias para
originar a diferença de potencial foi
um projeto desenvolvido e aperfeiçoado durante dois anos. A ideia inicial foi
desenvolvida na antiga Área de Projeto
pela Clara Godinho, pela Diana Nunes e
pela Patrícia Rodrigues. No ano seguinte, a Patrícia manteve o projeto no Clube Ambiente e Vida, onde foi ajudada
pela Filipa Catarro e pelo Igor Matias.
Foram conseguidas algumas proezas
como atingir diferenças de potencial de
20 Volts e conseguir acender um LED.
O projeto teve alguns prémios e deixou
nos participantes um gosto inequívoco
por desenvolver novos projetos.

projeto. Depois, as três explicaram os
fundamentos teóricos e distribuíram
materiais para que, em grupo, fossem
construídas pilhas. Em pouco tempo
todos foram envolvidos em tarefas e
não demorou muito para que as pilhas
começassem a funcionar. Mas a parte
melhor veio depois, quando foi possível começar a experimentar novas situações, modificações nos materiais,
corrigir defeitos e verificar alterações
de eficiência. Estranhamente ninguém
se queixou do cheiro da cultura de bactérias, nem quando as nossas orientadoras lembraram os tempos em que
quando faziam a experiência ficavam
sozinhas no laboratório B2, pois os ouAgora, na sequência de uma visita ao tros grupos “migravam” para o B1!
Clube, a Patrícia dinamizou um reen- Essa parte pode ser desconfortável,
contro entre as antigas aprendizes de mas se a pilha chegar a ser construída
investigadoras e o novo público do Clu- não terá importância. Os compartimenbe. A Patrícia é estudante de Medicina tos serão estanques ou serão aplicados
Veterinária e a Diana e a Clara, alunas a locais específicos como estações de
de Biotecnologia. Apesar de já estarem tratamento de águas residuais, onde o
avançadas nos seus estudos, estiveram cheiro tem uma importância secundádispostas a dinamizar uma das sessões ria.
do clube. E a sua tarefa foi bastante
Na verdade a pilha pode melhorar
complicada pois tiveram de abdicar
muito. Há Universidades que têm grudo seu tempo, de preparar antecipadapos de investigação nesta área. Mas
mente os materiais necessários, produtambém é verdade que ninguém deszir um folheto explicativo e idealizar
cobriu ainda nada de verdadeiramente
um protocolo simplificado, exequível
revolucionário. Talvez essa grande desdurante a sessão.
coberta esteja reservada para a Clara
A sessão iniciou-se com a apresenta- ou para a Diana. Afinal elas admitem
ção de um documentário de 5 minutos, fazer investigação nessa área…
produzido durante o segundo ano do

Na primeira fase da GERAÇÃO DEPOSITRÃO a nossa escola conseguiu recolher aproximadamente 1 668 Kg de REEE.
Nesta segunda fase vamos aumentar este valor! Traz para a escola todos os
eletrodomésticos e material informático fora de uso até o dia 11 de março.

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

RECOLHA 1ª FASE_GERAÇÃO DEPOSITRÃO 7
Escolas
Escola EB1 de Loução - Venade
Escola EB1 de Cabanas de Tavira

Total Geral (kg)
11423,5
9974
2975,5

J. I, de Casais de S. Clemente (ex JI de Lamas)

2763

EB 2,3 de Cercal do Alentejo

2674

Centro Educativo Alice Nabeiro

2472

Escola Básica de Saboia nº1

2363

Centro Inf. da S. Casa da Miser. de Caminha

2112

Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos

1965

EB1 de Lamas

1925

Escola Sec. com 3.º CEB Dr. Mário Sacramento

1878

Escola EB 2,3 de Rio Tinto

1792

Escola Sec. com 3.º Ciclo de S. Pedro do Sul

1763

Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva

1682

Escola Sec. com 3.º Ciclo do Fundão

1668,5

Escola Básica e Secundária Gama Barros

1449

Escola Profissional Mariana Seixas

1432

Escola EB 2,3 Miguel Torga

1242

Escola EB 2,3/S Dra. M. Judite Serrão Andrade
Escola EB2/3 Frei Caetano Brandão
Escola Secundária de Pinhal do Rei

1211,5
1210
1190

Escola Profissional de Rio Maior

1143,5

Externato Marista de Lisboa

1098,5
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Preparando a montagem

Alterando as condições de teste.

Amigos para sempre

GERAÇÃO DEPOSITRÃO

EB 2,3 Damião de Odemira

Clara e Patrícia dando algumas explicações prévias sobre a pilha.

Salgueirinho era um bom menino
Vivia numa casa modesta com um grande quintal
O seu maior amigo era um gato pequenino
Amizade como aquela não havia igual
Aquela ligação tinha começado há muito tempo
Quando o gato apareceu perto do portão
Estava um dia de muito vento
E o felino estava a fugir de um enorme cão
No ataque que tinha sofrido
Um olho havia perdido
Estava cego, nunca mais voltaria a ver
Seria um ferimento difícil de esquecer
Na sua casa, Salgueirinho tratou dele com carinho
Deu-lhe banho, comida e leitinho
Depois ao veterinário o levou
E aí, a cegueira se confirmou
Salgueirinho com ele resolveu ficar
Desta forma, não o poderia abandonar
No seu quarto passou a dormir
Mesmo não vendo de um olho, podia sorrir
Escaraquintãs se passou a chamar
E ali, muitos amigos conseguiu arranjar
Nunca foi discriminado
De outra forma não poderia ser tratado
Ele tudo ajudava a fazer
Guardava as galinhas e os patos
Ensinava os gatinhos a correr
E da casa, expulsava os ratos
Quando adulto se tornou
Logo uma namorada arranjou
Muitos filhotes nasceram
Eram lindos, bondosos e com imenso amor cresceram
Entretanto, Salgueirinho também cresceu
O curso de veterinário quis tirar
Na parede do consultório foi pendurar
Um quadro do amigo gato que nunca esqueceu
EB do Salgueiro - Alunos das turmas 1 e 2

Viagem à Estónia
No ínicio do mês de fevereiro, em participação no projeto Comenius, visitámos Regressámos no dia 8, permanecendo aquele sentimento nostálgico, com uma
a Estónia. O grupo era composto por três alunos - Francisco Rodrigues, João Fi- enorme saudade do que tinha lá ficado. Uma pequena viagem absolutamente
gueira e Maria Neves - e dois professores - João Teodósio e Armando Anacleto. inesquecível.
Saímos do Fundão no dia 4, pelas 02:00h (hora local) e chegámos a Tallin por Com este projeto foi possível averiguar toda a panópolia de benefícios que nele
volta das 16:30 (hora local). Apesar de muito cansados, o primeiro dia serviu estão incutidos. É uma excelente oportunidade para treinarmos e melhorarmos
desde logo para conhecer algumas pessoas e perceber o novo ambiente em que o nosso inglês e ainda uma excelente oportunidade de conhecer novas culturas e
nos encontravamos.
novas pessoas. Todos concordamos que ganhámos uma segunda casa lá e certaDurante a nossa estadia, visitámos a capital estoniana (Tallin), o parlamento na- mente que qualquer pessoa que participe neste projeto, de forma bem sucedida
cional, um castelo deslumbrante (Rakvere), um Spa, os pântanos Kõnnu Suursoo e com o maravilhoso acompanhamento que nós (alunos) tivemos, ficará com a
e ainda, Raudoja. Todos eles sítios maravilhosos e com traços bem presentes da mesma impressão. O que acaba por se tornar vital, visto que cada vez mais pascultura onde estavamos inseridos. Destes, alguns fizeram-nos ficar de boca aber- samos a ser um só na Europa. Por último, mas não menos importante, há que
ta, como por exemplo Tallin, pela sua impressionante beleza. Outros fizeram- destacar o fortalecimento de laços uns com os outros, alunos e professores, ao
-nos bater o dente e implorar por uma lareira, Rakvere. E ainda houve daqueles longo da viagem.
que nos faziam querer ali ficar durante bem mais tempo… O que pensando bem, O que mais nos marcou foi unânime, a neve e as pessoas. Por agora, resignamoforam quase todos.
-nos ao mundo virtual, mas com certeza de que havemos de voltar.
O povo da Estónia é bastante mais frio e distante uns para com os outros, mas Agradecemos uma vez mais a oportunidade que nos foi dada e levá-la-emos
quando se trata de receber alguém, fazem-no com os braços abertos e com todo connosco, para a nossa vida. Estaremos disponíveis para tudo o que precisarem
o cuidado para que os convidados se sintam bem. Efetivamente resultou, visto de nós no futuro, seja neste tipo de projetos ou outros. Muito obrigado!
que todos tencionamos lá voltar.

Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett e o Teatro
Posso dizer que sempre fui uma pessoa apegada ao teatro e às artes performativas, podendo dizer que a oportunidade que tive (juntamente com as turmas
de 11º Ano) de assistir à peça de Garrett no dia 9 de fevereiro, no anfiteatro da
Escola, foi mais uma “aventura para guardar na gaveta da minha memória”.
Há quem diga que o teatro morreu quando o cinema nasceu. Ora, eu sou totalmente contra esse pensamento! O Teatro é o Cinema em 4D (quatro dimensões).
Conseguimos pôr os nossos cinco sentidos ao trabalho e sentirmos que os atores
se transformam realmente naquelas personagens! Tal como aquele “filmezinho”
que inventamos nas nossas cabeças quando lemos um livro? Quando passa para
a realidade, podemos chamá-lo de teatro. Ora este depende do ponto de vista
de cada encenador (tal como o nosso “filmezinho” depende da nossa imaginação e opinião) e fiquei bastante agradada com o ponto de vista do encenador
da companhia de teatro que veio apresentar a obra de Garrett à nossa escola (e
outra companhia virá dia 12 de março para representar “Os Maias”, se estiverem
interessados…!).
O encenador fez a atriz representar Madalena tal como Garrett a quis, com
lamento; um Manuel de Sousa Coutinho corajoso e patriótico, e algo que não es- Deixo-vos com uma dica de Garrett: vão ao teatro! Vão ouvir, sentir, cheirar as
perávamos: uma Maria bastante infantil pois, pelas didascálias de Garrett, Maria personagens e a história! Vão ouvir diferentes ideias! Vão aprender a viver! Vão
era uma criança com uma mentalidade bastante adulta para a sua idade! Quanto descobrir quem realmente são!
a esta última personagem, acho que Maria foi mal representada pelo encenador
Maria - “O que eu sou… só eu o sei, minha mãe… E não sei, não, não sei
pois, no meu “filmezinho”, imaginei-a sendo uma rapariga independente, que já
nada, senão que o que devia ser não sou…”.
sabia tratar de si, bastante culta e preocupada com “(…) coisas que são tão pouco
para a tua idade!” como dizia Madalena; e não alguém mimado e irrequieto. Mas
Frei Luís de Sousa, Almeida Garrett
mais uma vez, depende da perspetiva de cada um!
Daniela Morgadinho, 11ºCSE
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Área de Expressões 12º APS12
No passado dia 13 de Fevereiro de 2015,
as 3 turmas do Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial (APS12; ASP13;
ASP14), do Agrupamento de Escolas do
Fundão, participaram juntamente com as
Escolas do primeiro ciclo e com os Jardins
de Infância da cidade do Fundão no desfile
de carnaval. Este decorreu pela manhã, na
Avenida principal da cidade e também por
algumas ruas desta.
Marlene Silva
Carnaval é o reino da fantasia onde cada
um incorpora o papel que quer, são dias
onde a população em geral deixa de parte
os problemas do quotidiano e deixa-se invadir pela folia e a alegria que é característica
desta época. Considero que a participação
da turma APS12 foi bastante positiva para
cada um de nós. Gostei da maneira como as
outras turmas APS encararam o desfile de
Carnaval e acho que num todo nos completámos uns aos outros, não esquecendo as
crianças do agrupamento que tiveram um
papel fundamental para o sucesso deste
desfile.
Beatriz Correia
Acho que o desfile de Carnaval, foi uma
atividade bastante positiva, pois proporcionou à turma trabalhar em equipa, reutilizar
materiais, tanto para os instrumentos musicais, como para os figurinos e ainda ter em
conta um problema atual, como a crise, os
sem abrigos, a pobreza..., mas passando a
mensagem de que, apesar da nossa condição
social, temos o direito de ser respeitados e
felizes.
Filipa Brioso
Perucas, pinturas, máscaras, um cavalo,
música e muita animação foram as componentes da manhã de sexta-feira dia 13. Foi
sem duvida uma manhã diferente, divertida
e muito animada!!
Ana Bento
O carnaval é uma época em que devemos
ter sempre disposição para o convívio e para
a alegria. Este desfile foi bastante agradável,
pois nas ruas podíamos observar a alegria
contagiante nas pessoas que saíram à rua e
que estavam presentes para nos ver. Além
disso, pudemos observar que a alegria não
era apenas da parte dos mais novos, mas
também dos mais velhos e das pessoas da
terceira idade, que estavam presentes e que
aplaudiam todos os grupos que estavam na
realização do desfile.
Jéssica Joaquim
O carnaval para todos é sinónimo de alegria, diversão e fantasia. Este nosso desfile
das turmas de APS e das crianças de outras
escolas do Fundão e também de algumas
instituições, foi muito bom. Serviu para alegrar e para dar um grande ânimo à cidade
do Fundão durante a hora que desfilámos
por algumas das ruas da cidade. A alegria
das crianças, dos pais, dos educadores e das
pessoas que ali passavam e paravam para
assistir, tudo isto associado aos fatos, máscaras, cabeleiras, bigodes, apitos, tambores,
serpentinas, confettis, deu uma grande animação para esta época festiva.
Fátima Batista
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CARNA

O Carnaval nos Enxames

O Carnaval na Capinha

O DESFILE DE CARNAVAL
Os alunos da Escola de Santa Teresinha, no dia treze de fevereiro, realizaram um desfile de Carnaval pelas ruas
do Fundão.
Nós preparámos o desfile com a nossa
professora. Resolvemos comemorar o
Entrudo à moda antiga. Então, os rapazes vestiram-se de mulher e as raparigas de homem. Fizemos muito sucesso,
pois tiraram-nos imensas fotografias e
até fomos entrevistados pela CMTV.
Este ano, o desfile teve a participação
de mais alunos. As turmas de APS animaram a festa com os seus instrumentos musicais. Havia muitas pessoas a
verem-nos desfilar. Até o tempo ajudou, pois o sol brilhou como a querer
brincar connosco ao Carnaval. Foi pena
o percurso ser curto e não percorrermos mais ruas do Fundão com a nossa
alegria e boa disposição. Contudo, adoramos este dia!
A Turma 5
(Prof.ª Cecília Neves)

AVAL
O Carnaval na Fatela

Que dia bem passado!
Viemos mascarados de casa. Cada um escolheu
o seu disfarce.
Ouvimos a história: “ A Branca de Neve e os
sete anões” que nos foi contada, no flanelógrafo,
pela Professora Patrocínia. Que história linda,
espetacular e incrível!
Demos um passeio pelas ruas da nossa aldeia.
Foi divertido ouvir os comentários das pessoas
que saíram à rua para nos ver.
Os alunos da EB de Fatela

Experiências
A brincar
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VISITA DE ESTUDO A COIMBRA
Transcrevem-se as opiniões de alguns alunos:
No dia 6 de fevereiro de 2015 realizou-se uma visita de estudo a Coim- “Achei a visita de estudo bastante educativa. O exploratório Infante D. Henrique
bra (Centro Ciência Viva – Exploratório Infante D. Henrique e Universida- foi muito divertido, o facto de nós fazermos as atividades por nós próprios desde de Coimbra – Museu da Ciência), na qual participaram todos os alunos pertou ainda mais o interesse. Especialmente, a parte da luz foi muito divertida.
do 8º ano do Agrupamento de Escolas do Fundão.
O Museu da Ciência foi, sem dúvida, a parte de que mais gostei. A primeira sala
Esta atividade, integrada no Plano Anual de Atividades do Agrupamento e no
Plano de Atividades de cada uma das turmas envolvidas, realizou-se de acordo com o Projeto de Visita de Estudo apresentado e aprovado em reunião de
Conselho Pedagógico, tendo-se cumprido a planificação previamente definida.
Foi organizada pelos professores de Físico-Química que lecionam o 8º ano e
orientada, tendo em conta os conteúdos programáticos lecionados neste ano de
escolaridade, no âmbito desta disciplina.

que visitámos, sobre invenções do passado, foi muito educativa e retive muita
informação que posso utilizar no futuro. A segunda sala, em que podíamos fazer
as atividades por nós próprios, foi a minha preferida, adorei todas as atividades.
O laboratório e a sala de aula foram também muito interessantes. Adorei conhecer Coimbra e retirar imagens fotográficas à paisagem.”
Mariana Flores, 8º A

“Gostei imenso da visita de estudo a Coimbra, é uma cidade bastante bonita e
com vários monumentos, sítios lindos e interessantes para visitar. O Explorató- visita guiada ao Centro Ciência Viva – Exploratório Infante D. Henrique;
rio Infante D. Henrique é bastante produtivo e um sítio onde se podem aprender
- visita guiada ao Museu da Ciência – Universidade de Coimbra.
várias coisas de uma forma divertida. No Museu da Ciência, o que mais me desDa avaliação da visita de estudo, pode-se concluir que a maior parte dos alunos pertou o interesse foi, talvez, o primeiro modelo de balão de ar quente e a razão
achou a visita muito interessante e que atividades deste tipo contribuem para os por que ele voava. Espero que, futuramente, volte a haver visitas de estudo como
motivar para a aprendizagem da Física e da Química.
esta em que aprendemos sem dar por isso.”
A visita constou de duas partes:

Sara Martins, 8º A
“Eu gostei imenso da visita a Coimbra. Primeiro visitámos o Exploratório Infante D. Henrique, de que eu gostei muito, pois podíamos interagir diretamente com
as experiências, algo que normalmente não podemos fazer. Também gostei pelo
facto de podermos andar livremente sem ser necessário andar atrás de um guia,
por exemplo. Mas gostei muito do Museu da Ciência, pois não só podíamos também interagir com algumas experiências, como havia muito a aprender e muitos
artefactos dos séculos XVII, XVIII e XIX. Achei que nos explicaram muito bem as
coisas e conseguiram captar a nossa atenção, pois era tudo muito interessante.
No geral, gostei muito e aprendi muitas coisas interessantes.”
Catarina Mendes, 8º A

Atividades realizadas no Exploratório Infante D. Henrique

Os professores envolvidos consideram que estas atividades contribuem de uma
forma eficaz para sensibilizar os alunos da importância de se entenderem os
“vários saberes” de uma forma mais integrada e integradora. As atividades no
Exploratório e no Museu constituíram um excelente complemento aos conteúdos
abordados, ou a abordar, nas aulas da disciplina de Físico-Química. A visita ao
Museu da Ciência foi para muitos alunos surpreendente pela perspetiva histórica
apresentada e pelos aparelhos e métodos utilizados num laboratório de Química
e de Física dos séculos XVII e XVIII.
Os conteúdos abordados, bem como a linguagem utilizada pelos monitores,
estiveram completamente ajustados ao nível etário dos alunos e os temas foram
abordados de uma forma que facilmente cativou a atenção de todos. Esta atividade também constituiu um reforço para o desenvolvimento de competências
essenciais, neste nível de escolaridade.
Os professores responsáveis: Francisco Pinto; Maria de Lurdes Barreiros;
Maria José Pires

Atividades no Museu da Ciência

Visita de Estudo a França
Um grupo de alunos do 3º Ciclo, num total de 22 alunos e dois professores, dos 7º, 8º
e 9º anos, do Agrupamento de Escolas do Fundão, vai realizar uma visita de estudo a
França. Cheios de expetativa, aguardam o momento de partida, dia 27 de março, o regresso terá lugar a 1 de abril. O programa é aliciante : Futuroscope, Versailles, Tour Eiffel, Bateau Mouche, Louvre, Nôtre Dame de Paris , Champs Elysées, Disneyland, etc....
En attendant de belles photos…….Bon Voyage ……
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Os professores acompanhantes: Alda Fidalgo; Celestina Martins

Este projeto destina-se a alunos do 1º e 2º ciclos do ensino básico, com idades
iguais ou inferiores a 14 anos. O seu objetivo consiste em elaborar um projeto
de brinquedo de caráter científico e educativo, seguindo a temática da Ecologia e
Ecoscience, abordando temas como as energias renováveis, ou a sustentabilidade, ou o uso eficiente de recursos, a proteção do ambiente, entre muitos outros
temas.
Os alunos interessados em participar devem constituir equipas de 3 elementos.
Os trabalhos serão selecionados mediante os seguintes critérios:
- Pertinência no âmbito da ecologia, sustentabilidade e da educação;

Relembramos que a 4.ª edição do Concurso de Ideias INOVA! 2014-2015 está

- Potencialidades do ponto de vista da ação lúdica e entretenimento;

à espera dos vossos projetos! De acordo com as suas caraterísticas e o nível de

- Pertinência do projeto enquanto produto de venda ao público;

escolaridade poderão concorrer às seguintes categorias:
INOVA Atitude - melhor solução para um problema da escola que revele uma

- Segurança na sua utilização;

atitude empreendedora. Exclusivo para 1º e 2º ciclos do ensino básico. Valor do

- Criatividade e originalidade;

prémio: 1000,00 EUR (mil euros)

- Qualidade geral do projeto.

INOVA Criatividade - projeto mais criativo; novas ideias; novas soluções; novas
Para além do brinquedo com as caraterísticas anteriormente referidas é necesmaneiras de combinar recursos. 1º e 2º ciclos do ensino básico - Valor do prémio:
sário elaborar um portefólio até 2 páginas A4, de onde conste:
1000,00 EUR (mil euros) e 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário - Valor
•Nomes, idades e turmas dos membros da equipa;
do prémio: 1000,00 EUR (mil euros).
•Nome da entidade escolar a que pertencem;
INOVA Social - elaboração de uma resposta inovadora de valor e impacto so•Instruções de utilização do projeto de brinquedo;
•Materiais utilizados na produção do projeto de brinquedo;

cial a uma necessidade identificada, potencialmente sustentável. 1º e 2º ciclos

do ensino básico - Valor do prémio: 1000,00 EUR (mil euros) e 3º ciclo do ensino
•Relevância do projeto de brinquedo no âmbito da ciência, educação e Ecolobásico e ensino secundário - Valor do prémio: 1000,00 EUR (mil euros).
gia/Sustentabilidade;
INOVA Negócio - melhor projeto de inovação conducente a um negócio econo-

•Orçamento utilizado na sua construção.

micamente viável. Exclusivo para 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário.
Os 15 melhores projetos de brinquedos, a nível nacional, estarão em competição, na Feira de Ciência Nacional, onde será selecionado um 1º prémio (uma via- Valor do prémio: 1000,00 EUR (mil euros).
gem de 2 dias a Madrid), um 2º prémio (um tablet Science4you) e um 3º prémio As candidaturas decorrem de 10 de janeiro a 20 de março de 2015, através
(um vale no valor de 100 euros em brinquedos da Science4you).
do preenchimento do Formulário de Candidatura ao Concurso de Ideias INOVA!
A data limite de entrega dos trabalhos produzidos é 17 de abril.
2014/2015, em formato eletrónico. Fala com os teus professores ou envia-nos
Até lá… fala com os teus professores ou envia-nos um e-mail para empreende- um e-mail para empreendedorismonoaef@gmail.com.
dorismonoaef@gmail.com.

Parlamento dos Jovens e Euroscola
Decorreu em Castelo Branco, na LOJA PONTO JÁ do
IPDJ, no dia 2 de março a sessão distrital do Parlamento dos Jovens 2015, ensino secundário. No mesmo dia e local decorreu a
sessão distrital do concurso Euroscola 2015. A escola esteve representada pelos
alunos João Pereira, Manuel Pizarro e José Fortunato na sessão do Parlamento
dos Jovens, e pelas alunas Ana Luísa Correia e Inês Bonifácio na sessão do Euroscola. Os três primeiros alunos são do 11º CSE e as duas alunas são do 10º CSEAV.
O tema em causa, nos dois casos, foi "Ensino público e privado: que desafios?".
Os alunos foram acompanhados pelo professor António Amaral.
O concurso Euroscola pretende que os alunos desenvolvam o tema dando-lhe
uma dimensão europeia.
As alunas Ana Luísa Correia e Inês Bonifácio foram escolhidas, após apresentação de um trabalho sujeito ao referido tema, para representar o distrito na
sessão nacional em final de maio na Assembleia da República.

Ensino Básico
A sessão distrital do Parlamento dos Jovens 2015 do ensino básico decorreu em
Oleiros no dia 3 de março no Auditório da Casa da Cultura de Oleiros. O Agrupamento foi representado pelas alunas Tatiana Luís Gaspar do 9º D, Joana Pereira
Cerdeira Santos do 9º D e Inês Barroso Valério do 8º D. O tema em discussão este
ano foi “Combate ao Insucesso Escolar”.
As alunas foram acompanhadas pela professora Natália Marques.
O diretor do agrupamento esteve presente no início das duas sessões.
Aos alunos presentes nas duas sessões, bem como a todos os que estiveram
envolvidos no projeto no agrupamento, deixamos o nosso agradecimento pelo
interesse e empenho que souberam demonstrar.
António Amaral, Natália Marques
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A menina que se chamava nº 27

Fórmula de Deus

O início da história:

Autor: José Rodrigues Dos Santos

Michaela DePrince ou Mabinty Bangura nasceu e viveu
em África, na Serra Leoa, com os seus pais biológicos.
Ela nasceu com uma doença designada virtiligo (um
problema de pele) e seu pai ensinou-lhe 5 línguas para
o caso de nenhum homem querer casar com ela.

Resumo:
Tomás Noronha é um criptanalista português que
é convidado pelo ministério da ciência Iraniano para
decifrar um manuscrito de Einstein. Durante essas
suas investigações é contactado pela CIA e envolve-se
num jogo duplo entre estas duas instituições.

Em 1991, começou uma guerra civil em África, em que
os debils, junção de devil com rebel, destruíam tudo e
todos, por onde passavam, matando seu pai que trabalhava numa mina de diamantes.

Será Tomás capaz de decifrar este enigma a tempo?
Excerto que mais apreciei:

Após a morte do pai, Michaela e sua mãe foram obrigadas a irem viver com o tio e Jemi (a mãe) acabou por
falecer. Quando esta faleceu, o seu tio levou-a para um
orfanato.

“Sabes as pessoas passam pela vida como sonâmbulas, preocupam-se com o que não é importante (…)
Um dia, estamos nós muito bem a deambular pela rua
da vida como sonâmbulos, vem o médico e diz-nos:
Lá, cada órfão era designado por um número e o de
você pode morrer. E é nesse instante, quando de reMichaela era o 27…
pente o pesadelo se torna insuportável, que finalmenA partir deste ponto, este livro narra uma história onde a guerra civil, o sofrimento e as te despertamos.”
agressões estão presentes, mas dele faz também parte uma bela história de superação e
Apreciação crítica:
sobrevivência.
O livro é muito interessante, sobretudo para quem gosta de ciência, pois têm muitas
Apreciação Crítica:
teorias de física e principalmente de química quântica e o autor durante a obra vai expliEu gostei muito desta obra!
cando ao pormenor dando exemplos sobre essas mesmas teorias. Mas não é só de ciência
A dança sempre fez parte da minha vida e este livro chamou me logo a atenção, pela
que o livro nos fala, fala-nos de sentimentos, relações humanas, amor.
imagem da capa e pelo título. Fiquei bastante curiosa para saber o porquê de ela se chaQuando acabamos de ler um capítulo temos vontade de querer ler sempre mais para
mar número 27.
sabermos que decisões as personagens vão e tomar, e que segredos serão descobertos.
Li a sinopse e fiquei mais empolgada em lê-lo, devido ao facto de retratar a guerra, de
Para quem gosta de ficção científica, romance, aventura e ação, aconselho vivamente a
Michaela ficar órfã e do desfecho que a obra tem. E embora a capa nos transmita paz,
harmonia, um conto de fadas… a história revela-se muito mais dramática do que aquilo leitura deste livro.
que aparenta.
Quando comecei a ler, foi como se ficasse “colada” ao livro. O conteúdo deste é de tal
maneira interessante que eu não conseguia para de ler, queria saber sempre mais e mais.

Inês Patrício 10 CT3

Aço de Silvia Avallone

A sua autobiografia dá-nos uma grande lição de vida! Diz-nos que nunca devemos de
Aço conta uma história sobre a luta de duas raparidesistir daquilo que queremos ser, apesar das dificuldades que passámos ou que iremos
passar, o facto de uma pessoa ter esta ou aquela doença, aquela cor de pele, entre muitas gas que queriam ser alguém na vida e a dificuldade em
outras.
crescer num mundo sem esperança e perspetiva. Uma
Foi um “abre olhos” por assim dizer!

crítica indireta a toda a sociedade e economia europeia

Na minha opinião, este livro é de fácil leitura, embora contenha alguns nomes técnicos e também a valorização da amizade na adolescência.
do ballet clássico que para quem não sabe fica um pouco à “deriva”.

Este é um livro atual, polémico, arrojado e duro como

Eu recomendo a leitura deste livro, pois aquilo que nós achamos ser uma dificuldade
não passa de um mero obstáculo, comparando com as dificuldades dela e das pessoas o aço, no entanto, absolutamente comovente, pois
que viviam e ainda vivem num país de extrema pobreza e que se encontra numa situação mostra-nos a dificuldade de ser feliz hoje em dia.
de guerra.

Jessica Almeida 10CT3

Ângela Cardoso – 10CT2

O Jogo do Acaso
O livro “O Jogo do Acaso” é sobre a inevitabilidade da vida. Um grave acidente de
viação na M4, uma congestionada autoestrada que liga Londres ao País de Gales, vai
mudar para sempre a vida das pessoas que
nele estiveram envolvidas.
São muitas e variadas as personagens deste livro. Desde Jonathan, um obstetra carismático e bem-sucedido, Toby que vai com
um segredo obscuro para o seu casamento e o seu leal amigo Barney; Mary, que vai
procurar o seu primeiro-amor que já não
vê há mais de 50 anos; William, um jovem
agricultor que presencia o acidente, entre
muitas outras. Ao longo da história haverá
vidas que se salvam quando tudo indicaria o contrário, recuperações improváveis,
mortes repentinas, relações que se destroçam com uma simples palavra, divórcios…
"No espaço de trinta ou quarenta segundos, o acaso, essa força totalmente irresistível, havia-se apoderado caprichosamente
do momento e do lugar… Para alguns, a vida
tinha acabado, para outros tinha mudado
para sempre; e um poderosíssimo jogo de
consequências foi posto em marcha.". Este
foi o excerto que mais me marcou, porque
são estas as frases que dão início à história,
é a partir daqui que tudo se desenrola.
Eu gostei bastante deste livro, porque a
autora soube descrever passo a passo, o
antes, o decorrer e o depois do acidente. É
uma história na qual não falta o romance, o
humor, a solidariedade, a maldade e o sus-
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Inferno
Dan Brown - Bertrand Editora
pense. Penny
Resumo: O professor e simbologista Robert Langdon e
Vincenzi conuma peste Negra dos tempos modernos confrontam-se, e
segue surpre“o tempo urge”. O atual tema da sobrepopulação impregender-nos desna “A Divina Comédia” de Dante Alighieri. Itália acorda
de a primeira
em suspense, emoção e parte para a aventura sobre um
até à última
tiro no escuro. Diferente e surpreendente, um romance
página. Quanque o vai deixar boquiaberto.
do menos esMelhor frase: “Os lugares mais sombrios do Inferno esperamos, tudo
tão reservados para aqueles que mantêm a neutralidade
muda e e mal
em tempos de crise moral.”
conseguimos
Apreciação crítica: Na minha opinião o romance é, de
imaginar
as
facto, estrondoso e inteligente pois põe-nos à prova. O
voltas e reviraleitor pensa que conhece a história e as personagens que
voltas de emoimplica mas é surpreendido com uma mudança radical
ções que existirão à medida que a história
das histórias encaixadas e da história principal. O suspense permanece até à última letra
avança.
do livro.
Ao início parecia tudo muito confuso, pois
Ana Pereira – 10CT3
eram muitas personagens, e o que parecia
uma história difícil de acompanhar e comA Cura Mortal - Maze Runner
preender, tornou-se um romance bastante
Resumo:
emotivo e avassalador.
A Cura Mortal é o título do terceiro livro da trilogia Maze
O que eu não gostei neste livro, foi o seu Runner. É um livro cheio de aventura, ação e mistério. Depois
estilo quase fragmentário, oscilando fre- de inúmeras experiências feitas a Thomas, este decide pôr um
quentemente, de história em história, prin- ponto final nisso e fugir da CRUEL. Com o decorrer da história
cipalmente nos primeiros capítulos, onde, Thomas e os amigos recuperam as memórias e ficam a conhepor vezes, nem sabemos quem é quem. cer muito melhor a CRUEL. Será que Thomas conseguirá sobreTambém acho que a autora não deveria ter viver à cura?
usado tanta linguagem imprópria, e a meu
Apreciação crítica:
ver, desnecessária. Tirando isso, achei o liEste livro é muito fácil de ler e de compreender. Tem muita
vro maravilhoso e recomendo vivamente a
ação e mistério o que nos faz ficar agarrados ao livro horas a fio
sua leitura.
para sabermos o resto da história. Um aspeto menos positivo é o seu desfecho, pois podia

Inês Batista – 10 CT3 ser um pouco melhor e mais explosivo para além daquilo que já é.

Joel Filipe – 10 CT3

“Amigos coloridos”

Corações em standby

A comédia romântica “Friends with Benefits” é,
possivelmente, um dos melhores filmes que já vi
na minha vida.
O realizador, Will Gluck, conseguiu transformar
uma história apaixonante e engraçada num filme
de sábado à tarde o que, por um lado, não é mau
de todo. Normalmente estes têm um conteúdo
um tanto ou quanto desinteressante pelo facto de apresentarem somente histórias de amor.
“Amigos coloridos” é diferente, apresenta o que
ninguém comenta e consegue ver numa relação.
Os conhecidos/ amigos representados por Mila
Kunis e Justin Timberlake, apaixonam-se a partir
de uma relação, denominada correntemente por
amigos coloridos que, aparentemente e no início, não tem qualquer significado
para nenhum dos dois. Só por isto, o filme vale a pena ser visto.

A visita da coordenadora da Biblioteca Municipal do Fundão, Dina Matos, às
aulas de Português das turmas de 11º CSE e LH, no dia 13 de fevereiro, no âmbito do dia de S. Valentim, teve como principal objetivo motivar à leitura de duas
obras que em comum têm a temática do amor, no entanto este sentimento é
abordado de forma diferente nos dois livros.

Os pormenores interessantes das personalidades de cada um, ela “traumatizada” e ele com “problemas de intimidade”, tornam o romantismo menos forte
entre eles, assim como desencadeiam ações que fazem provocar o riso nos espectadores. Como tinha referido, não é um filme de nível intelectual, mas sim de
choque entre personalidades. (Nada parecido com a Casa dos Segredos…)
Basicamente, é um bom filme para aquecer pipocas, descalçar os sapatos e relaxarmos no conforto do nosso sofá. É ainda melhor porque o cantor e ator Justin
Timberlake deixa escapar, pelo ecrã da televisão, o seu belo corpinho.
No primeiro livro, Oficina de Cora“Amigos coloridos” ataca-nos os sentimentos e, apesar de não ter feito as mições de Arturo Abad, é-nos apresentanhas lágrimas descer, é bem capaz de o fazer a pessoas mais sensíveis. Mila
e Justin, juntamente com Will Gluck, conseguiram reproduzir uma história de do um rapaz que fabricava corações na
sua oficina e os dava a uma amiga que
amor quase verdadeira e perfeita.
não tinha coração. Mas ele tinha um seConcluindo, na minha opinião mais sincera, tem tudo aquilo que é necessário
gredo. Cada coração que lhe dava tinha
para se ser feliz, pelo menos e infelizmente, durante quase duas horas.
um pedaço do seu. Como todos os anos
Ana Raquel Pereira 10ºCT3 lhe oferecia um, chegou a um momento
em que já só tinha um pedacinho muiTHUNDERSTRUCK- TALENTOS TROCADOS
to pequeno, mas o seu amor era tanto que pôs esse pedacinho no coração
Thunderstruck foi um dos piores filmes que já vi.
que iria dar à sua amiga. Ao ver que o
O realizador não me conseguiu transmitir nada, era
rapaz nunca mais chegava com o seu
um filme horrível.
presente, foi procurá-lo à oficina, mas
Quando cheguei ao cinema aparecia no género comédeparou-se com a porta fechada. Abriudia, mas não tive vontade nenhuma de rir.
-a, viu o seu amigo parado como uma
Já tinha visto o trailer, pareceu-me bom, e como era
sobre o desporto fui ver.
estátua e decidiu partir todos os corações que este lhe tinha dado, recolher
Penso que o realizador John Withessel , poderia ter
feito o filme de outra forma, dá-me a impressão de que
todos os pedaços de coração, juntá-los
o filme era um pouco “parvo”, sem sentido algum, no
e devolvê-los para que o rapaz, que fadesenrolar da história, era tudo um pouco estranho, em
bricava corações, pudesse voltar a favez de estar no género comédia deveria estar tragédia.
zer o que gostava.
Com base do que vi no filme, mais valia que o realizador tivesse posto um jogo de basquetebol de NBA,
em vez de pôr garotos de treze/catorze anos a jogar
durante quase todo o filme.

Com a desilusão que foi o Thunderstruck aprendi uma coisa: nem tudo o que parece é,

Quanto ao segundo livro, a Mecânica
do Coração de Mathias Malzieu, o narrador conta-nos a história de um rapaz,
Jack, que nasce no dia mais frio do ano
e com o coração congelado. Ao deparar-se com tal situação, a parteira troca
o coração de Jack por um mecanismo
que deveria funcionar na perfeição, tal
como um relógio suíço. Contudo, ter
um relógio no lugar do coração tem os
seus senãos. Jack não se podia apaixonar, correndo o risco de alguma mudança nos seus “batimentos cardíacos”
levar a desfechos trágicos. Não ligando
às advertências de Madeleine, a parteira, Jack apaixona-se por uma bailarina
da Andaluzia. Será que Jack decide viver esse grande amor?
Este livro narra um amor que parece
impossível, mas que se torna numa história de aventura e coragem.

Penso que esta partilha de leituras foi
Esta obra é direcionada a todas as ida- muitíssimo importante do ponto de
des dado que é revelado o amor e o po- vista de enriquecimento cultural e liteder da amizade.
rário.

Ficamos à espera de mais visitas da coordenadora da biblioteca Dina Matos.

não devemos julgar sem antes vermos primeiro

Jorge Santos – 10 CT2

OPINIÃO

Mariana Garcia, 11º LH

“Atualmente, a opinião pública tende a considerar que os jovens vão necessariamente ter dificuldades em entrar no mercado de trabalho.”

Eu não concordo com esta opinião porque se os jovens forem bons no que faAtualmente, a opinião pública considera que, devido aos problemas económizem e tiverem vontade de trabalhar, têm emprego garantido.
cos do país, a escolha da profissão dos jovens de hoje fica muito restringida.
Segundo o meu ponto de vista, entrar no mercado de trabalho é difícil para
Penso que este problema ocorre devido à grande procura de emprego no merquem não tem estudos nem vontade de trabalhar. Um jovem que esteja a estucado de trabalho. Os jovens que têm agora de decidir o curso a seguir estão cada
dar numa universidade e que integre os melhores desse curso, ainda antes de o
vez mais reticentes na escolha, acabando por decidir pelo que tem “saída” e não
acabar, já está a ser contactado por empresas.
pelo gosto ou interesse, devido aos problemas económicos de Portugal, ficando
Na minha opinião, seguir algo de que não se gosta é um erro. Se eu for para
a fazer algo que não desejam para o futuro.
algo que não gosto, não serei produtiva e ninguém me contrata. Por outro lado,
Por outro lado, sou de opinião de que, sendo a escolha do curso ou área a se- se eu for para um curso em que o mercado de trabalho é mais reduzido, mas é
guir uma decisão tão importante, deve ser feita conscientemente, não a pensar algo que eu aprecio, a probabilidade de me sair bem é maior e, sendo uma boa
apenas nas melhores profissões do mercado de trabalho, mas também nos seus profissional, as empresas têm interesse em ter-me como empregada.
interesses, pois essa opção vai dirigir o futuro de cada um. Por exemplo, uma
Eu penso que, a opinião pública é baseada no que as pessoas ouvem na telepessoa que escolha um curso de medicina só pelas possíveis saídas no país, apevisão sobre a crise. No entanto, a população jovem que está agora a entrar na
sar de gostar mais de publicidade, nunca se sentirá realizada.
universidade ainda tem cinco anos pela frente até acabar os estudos e, daqui a
O futuro depende de nós, e devemos seguir o que realmente gostarmos, pois é cinco anos, a realidade do mercado de trabalho já será diferente.
uma decisão para a vida. No entanto, é necessário ter em conta as oportunidades Eu acho que, para ter emprego, o importante é ter bons resultados nos estudos
de emprego e a dificuldade em entrar no mercado de trabalho.
e, sobretudo, estudar o que se gosta.
Rita Belchior, 9º D

Natália Carlos, 9ºD
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JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU
HOJE TIVEMOS A VISITA DA PALHA- ZENTO, VERMELHO E VERDE. TINHA
CABELO COR DE LARANJA AOS CARAÇA PICOLIM
CÓIS E UNS ÓCULOS AZUIS E VERDES E
AFONSO – A PICOLIM TINHA UM CHAMUITO GRANDES.
PÉU VERDE, TINHA AS CORES: COR-DE-ROSA, VERDE, PRETO. TINHA UM NA- MIRIAM – A PICOLIM ERA LINDA E TIRIZ COR DE VERMELHO E TINHA UNS NHA UM RELÓGIO E UMA FALA IGUAL
ÓCULOS GRANDES, MAIORES “ASSIM”. À DA INÊS. TINHA UM VESTIDO ÀS CORES COM BOLAS DE TODAS AS CORES.
DUARTE – VEIO A PALHAÇA À NOSERA UMA PICOLIM. TINHA UMA PERUSA ESCOLA FAZER CHUVA DE BALÕES.
CA E TINHA UM CHAPÉU VERDE. SALGOSTEI MUITO DO FATO DA PALHAÇA.
TOU POR CIMA DAS MESAS E DEITOU
EMANUEL – VEIO O PALHAÇO QUE TI- BALÕES. ERA LINDA E MUITO GIRA.
NHA UNS ÓCULOS GRANDES. SUBIU À APANHOU OS MENINOS AO COLO E
MESA E MANDOU OS BALÕES E APITA- DEU CARINHO. TIRÁMOS RETRATOS
VA COM O APITO.
COM ELA.
LARA – EU TIVE MEDO E CHOREI. A ROMANITA – A PICOLIM ERA PEQUEPALHAÇA VEIO DEITAR OS BALÕES E NINA. NÃO TIVE MEDO E NÃO CHOREI.
EU GOSTEI MUITO, MUITO. TINHA UMA ERA LINDA PORQUE ELA ATIROU OS
SAIA DE BOLAS E UNS CABELOS AOS BALÕES.
CARACÓIS.
RÚBEN – HOJE VEIO CÁ A PICOLIM.
LUCAS – HOJE A PALHAÇA VEIO À ERA UMA PALHAÇA. EU ACHEI QUE
NOSSA ESCOLA E EU GOSTEI DELA ERA GRANDE, TINHA UM RELÓGIO
MUITO, MUITO. ERA MUITO BOA. SU- IGUAL AO DA INÊS, BRANCO. ELA TIBIU PARA A MESA E MANDOU COM OS NHA UM VESTIDO VERDE COM PINTIBALÕES E EU E ESTES TODOS (OS CO- NHAS ÀS CORES E UM CHAPÉU COM
LEGAS) E EU APANHÁMOS OS BALÕES. PINTINHAS ÀS CORES, IGUAL AO VESMARIA – EU ACHEI QUE A PICOLIM TIDO. ATIROU BALÕES E PERGUNTOU
ERA LINDA. TINHA OS CABELOS COR O QUE HAVIA NO CÉU E DISSEMOS
DE LARANJA E AMARELOS, AOS CA- NEVE. ENTÃO ELA DISSE QUE NA TERRACÓIS. A PICOLIM ERA UMA MENI- RA DELA, DO CÉU CAÍAM BALÕES. PÔSNA VAIDOSA E FAZIA BRINCADEIRAS. -SE EM CIMA DA MESA E ATIROU OS
VEIO DO CIRCO E ERA UMA PALHAÇA. BALÕES. QUANDO OS BALÕES REBENESTAVA SEMPRE A DAR “PUNS” E CHEI- TAVAM DIZIA ….????? …. NÃO ME LEMRAVA MAL. COMEU UMA BOLACHA BRO. DEPOIS SENTOU-SE NA CADEIRA
DAS NOSSAS. FOI MUITO DIVERTIDA E COMEU UMA BOLACHA DA ESCOLA
E ELA FEZ PALHAÇADAS, MANDOU OS CONNOSCO, QUE A PROFESSORA DEU.

CORAÇÃO – AFETOS e DIA de NAMORADOS

BALÕES AO AR E PÔS OS PÉS NA MESA. TELMA – GOSTEI DOS BALÕES DA
ANDOU A DAR ABRAÇOS E A PEGAR- PICOLIM. ERA BONITA E VESTIA UMA
-NOS AO COLO.
SAIA E ROUPA E TEM UM NARIZ VERMARTIM – A PICOLIM ERA GRANDE MELHO E UNS ÓCULOS GRAAAAAE DEITOU BALÕES. ERA UM PALHAÇO ANNNNDES.
QUE VEIO DO CIRCO ATÉ À NOSSA ESCOLA. NA SAIA TINHA AMARELO, CIN-

CARNAVAL DE 2015

CIÊNCIA NA ESCOLA E A MALA PEDAGÓGICA, DO MUSEU DOS LANÍFICIOS
MALA PEDAGÓGICA:
VIERAM SENHORES À NOSSA ESCOLA. VIERAM
DO MUSEU DOS LANÍFICIOS DA COVILHÃ E FALARAM-NOS DA LÃ.
TROUXERAM UMA MALA COM MUITAS COISAS
LÁ DENTRO E UM TEAR. EXPLICARAM QUE É
PRECISO UMA MÁQUINA, OU ENTÃO UMA TESOURA, PARA TIRAR A LÃ ÀS OVELHAS. SÃO AS
OVELHAS QUE NOS DÃO A LÃ, CARNE E LEITE.
QUANDO SE TIRA A LÃ DAS OVELHAS, ESTÁ
SUJA E CHEIRA MAL PORQUE ELAS DEITAM-SE
NA ERVA, NA TERRA, NA LAMA E QUANDO ANDAM NO CAMPO AGARRAM-SE PICOS À LÃ.
O QUE FAZER À LÃ PARA NÃO CHEIRAR MAL?
É PRECISO LAVÁ-LA.
DEPOIS DE LAVADA PÕE-SE NUMA MÁQUINA
QUE TEM DOIS ROLOS COM MUITOS PICOS (CARDA). DEPOIS A LÃ ENTRAVA POR BAIXO DO PEQUENO E SAÍA PELO ROLO GRANDE, POR CIMA.
UM ROLO TINHA UMA MANETA E O OUTRO NÃO.
TIVÉMOS DE FAZER MUITA FORÇA PARA OS ROLOS ANDAREM.
COM A AJUDA DA ESCOVA A LÃ SAÍA DO ROLO
GRANDE. DEPOIS A LÃ TINHA DE SER TORCIDA
ATÉ FAZER UM FIO. O FIO ERA ENROLADO NO
TUBO.
O FIO TAMBÉM PODIA SER ENROLADO NA CANELA E DEPOIS SERVE PARA TECER NO TEAR.
FOI GIRO FAZER PASSAR O FIO E TROCAR AS
ALAVANCAS. ÀS VEZES O FIO É ENROLADO EM
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FORMA DE MEADA PORQUE É MAIS FÁCIL PARA
TINGIR.
EXPERIÊNCIA 1:
COLOCAMOS 1 COPO DE INOX COM A ÁGUA
NO FOGÃO ELÉTRICO; DEPOIS DE FERVER JUNTAMOS CASCAS DE CEBOLA; SAL; VINAGRE; LÃ
DE OVELHA; 1 MEADA DE LÃ; 1 QUADRADO DE
TECIDO DE LÃ. DEIXAMOS FERVER MUITO TEMPO E CONSEGUIMOS TINGIR TUDO COM COR
ALANRAJADA.
EXPERIÊNCIA 2:
COLOCAMOS 1 COPO DE INOX COM A ÁGUA
NO FOGÃO ELÉTRICO; DEPOIS DE FERVER JUNTAMOS CONCHONILHA (bicho tintureiro); SAL;
VINAGRE; LÃ DE OVELHA; 1 MEADA DE LÃ; 1
QUADRADO DE TECIDO DE LÃ. DEIXAMOS FERVER MUITO TEMPO E CONSEGUIMOS TINGIR
TUDO COM COR AVERMELHADA.
OS MENINOS AGRADECEM AO SR JOÃO, À ANDREIA E AO SR RUI TEREM VINDO FAZER ESTAS
EXPERIÊNCIAS AO JARDIM DE INFÂNCIA DE
PÊRO VISEU.
JÁ COMEÇÁMOS A EXPERIMENTAR COM FIO E
TECIDO DE ALGODÃO… ESPEREM UM POUCO E
LOGO VOS CONTAMOS COMO ESTAMOS A FAZER.
OS MENINOS DO JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

O CORAÇÃO:
O coração está contente quando está
na nossa barriga a fazer pum, pum,
pum.
O meu coração bate e serve para mandar sangue para o corpo.
Quando está apaixonado bate muito
rápido.
Quando está assustado também bate
rápido.
Bate devagar quando está triste ou estou a dormir.
O meu coração dá para bater e o sangue sai do coração.
Quando nós somos crescidos, os pais
são namorados e estão apaixonados.

SER AMIGO:
Ser amigo é brincar com jeitinho.
É jogar à bola com eles. São dois amigos meus. É brincar com brinquedos.
Ser amigo é gostar das coisas, dos meninos e fazer coisas boas e partilhar as
coisas.
Ser amigo é um amigo feliz, pedir desculpa e abraçam-se.
É brincar.
Quando estamos felizes, brincamos
todos amigos.
Quando estou triste, fico com a cabeça deitada.
TEXTO COLETIVO DOS MENINOS
DO JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO
VISEU
FELIZ DIA DOS NAMORADOS – FEVEREIRO 2015

JARDIM DE INFÂNCIA DE ENXAMES
CARNAVAL
Alegria, boa disposição e muito diver- muito e fez com que as pessoas que astimento foram uma constante na nossa sistiram ao desfile se divertissem também. Continuem o ótimo trabalho.” (D.
celebração do CARNAVAL.
Laura, mãe do Santiago Cascais)
Somos um grupo constituído por uma
menina e sete meninos, o que desde o “Gostámos muito do desfile de carnainício do ano proporcionou brincadei- val. A começar pela ideia do tema: utiras e situações sempre à volta da his- lizar o número dos meninos para ilustória: “A Branca de Neve e os 7 anões”. trar a história da “Branca de Neve”. Os
disfarces estavem bastante originais,
Foi este também o tema do nosso descoloridos e bem confecionados. A pena
file de CARNAVAL e para que não falé ter havido pouca gente a assistir e o
tasse nenhuma das personagens. A Tetempo não ajudar, pois estava muito
resa, a Olga e a Sónia foram a madrasta,
frio.” (D. Filomena Ramos e Sr. Miguel
o caçador e o príncipe, respetivamente.
ramos, pais do João)
Decididas as personagens, foi com muito empenho, criatividade e imaginação “Foi com muita animação e cor que
que deitámos mãos à obra na confeção os 8 alunos, professora e funcionádos fatos e dos objetos com que carac- rias do Jardim de Infância de Enxames
protagonizaram o desfile de carnaval,
terizámos as personagens.
que decorreu no dia 13 de fevereiro. O
O resultado foi um desfile de CARNAtema “A Branca de Neve e os 7 anões”
VAL...
foi adaptado ao número de crianças
Fixe, disse o TOMÁS.
(1 menina e 7 meninos), assim como
Engraçado, disse o JOÃO.
os pormenores dos trajes e acessórios
Muito bom, disse a SOFIA.
estavam originais. Foi uma tarde bem
Barulhento, disse o LUÍS.
passada e proporcionou animação às
Giro, disse o FRANCISCO.
ruas desta freguesia.”(D. Sónia, mãe do
Bonito, disse o SANTIAGO LOPES.
Simão)
Divertido, disse o SANTIAGO CASCAIS.
Obrigado a todos. Deixamos o convite
Desfilámos muito bem, disse o SIMÃO.
aos pais que não puderam estar preColorido, disse a TERESA.
sentes, para nos visitarem e verem as
Luminoso, disse a OLGA.
fotografias do nosso deslile.
E emocionante, disse a SÓNIA.
Partilhamos também com todos uma
Também os pais e outros familiares,
adivinha:
que puderam e vieram ver-nos desfilar
e divertir-se connosco, nos deram a sua De nariz vermelho
E a cara pintada
opinião:
Sapatos gigantes
“Olá, gostei muito do desfile de carNão lhe falta nada!
naval! Estavam todos muito bonitos e
É o rei da festa
divertidos e a hora a que foi também
Rei da criançada
achei bem.”(D. Fátima, mãe do FrancisFaz mil brincadeiras
co)
Provoca a risada.
“Em geral achei que o desfile da “Bran- E aos distraídos
ca de Neve e os 7 anões” foi espetacu- Prega mil partidas
lar. Os pormenores do vestuário e os Mas ninguém se zanga
acessórios (pás, enxadas, lanternas e a Pois são divertidas!
cesta das maçãs). Vê-se que foi tudo fei- Quem sabe quem é?
to com muito carinho e profissionalis- Eu não vou dizer!
mo pelas funcionárias e pela professo- Basta estar atento
ra. E todo este empenho foi refletido na Está-se mesmo a ver...
alegria das crianças que se divertiram Já descobriram? Claro que é o p...

Projeto “Comer bem dá saúde e faz crescer”
MINHOCAS
Durante estes dias do mês de fevereiro temos andado um pouco mais atentos
aos nossos lanches, devido à participação no “Jogo da lancheira”, proposto pela
nossa amiga Susana, que trabalha connosco neste projeto.
Quem será o vencedor ou vencedores? Quais serão os lanches mais saudáveis?
Vamos aguardar os resultados.
Mas toda esta atenção aos lanches não nos fez esquecer a atenção ao nosso
compostor... Colocamos nele as cascas da fruta que comemos diariamente ao
lanche e estamos atentos ao decorrer do processo de fabrico do composto, para
o qual é fundamental a ajuda das minhocas. Vamos partilhar uma das experiências de apanha de minhocas.
Numa manhã quentinha de inverno fomos procurar minhocas.
Depois de algum tempo a procurar sem sucesso, foi junto à ribeira e com a ajuda das nossas pás, que encontrámos muitas minhocas (grandes, pequenas, grossas, finas, cor de rosa, castanhas, cinzentas) debaixo de terra húmida/molhada.
Muito contentes com a recolha efetuada regressámos à nossa escola. Conversámos sobre tudo o que se passou e foi então que nos surgiu uma dúvida: Porque
encontrámos minhocas perto de água? Será que estavam ali por acaso? Ou será
que elas preferem ou necessitam de viver em locais húmidos?
Para descobrirmos a resposta, já de volta à escola, fizemos uma experiência:
Material:
- 1 caixa de cartão / 1 folha de jornal / água / 2 minhocas
Colocámos a folha de jornal dentro da caixa e molhámos metade, deixando seca
a outra metade . Colocámos de seguida as minhocas e aguardámos um pouco...
o que será que aconteceu?
Deixamos o registo desta experiência, feito pelo João, no qual se pode ver o
resultado!
De seguida fomos colocar as minhocas no compostor, juntámos alguma água
e... esperamos que elas se sintam muito bem nesta sua nova morada.
Vamos estar atentos.

Operação Alegria
Muito alegremente temos vindo a concretizar os objetivos desta operação, fazendo a recolha e a separação dos lixos, colocando-os nos respetivos ecopontos.
Tem sido muito positiva a participação de todos, com a colaboração dos nossos
familiares e amigos. Todos juntos contribuímos para um ambiente menos poluído, mais saudável e onde todos viveremos melhor.
E porque esta preocupação com o ambiente está sempre presente no nosso dia
a dia, temos outras iniciativas igualmente relacionadas com a recolha e a reutilização de materiais de desperdício:
- Recolhemos e reutilizamos pneus, transformando-os em brinquedos para as
nossas brincadeiras ao ar livre, no pátio/recreio da nossa escola.
- Recolhemos pilhas.
- Recolhemos tampinhas para doar à APPACDM do Fundão.
- Recolhemos material elétrico e eletrónico, em parceria com todo o agrupamento e toda a comunidade em geral.
- Recolhemos e reutilizamos no nosso dia dia, para as nossas atividades, o mais
diversificado tipo de material: embalagens de iogurtes, garrafas de água, caixas
de cartão dos cereais, sacos de plástico, rolos de papel de cozinha, de papel higiénico e outros.
O sucesso destas iniciativas só é conseguido e só faz sentido, se todos nos unirmos pelo mesmo objetivo: Proteger o ambiente!
Vamos mudar comportamentos!
Colaborem connosco... vamos todos recolher, separar e reutilizar.
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A não perder este mês

JI e EB de Capinha
Contador e ilustrador de histórias quer partilhar.
O tubarão e o camarão

No Agrupamento de Escolas doFundão:
Data

Uma vez um tubarão andava no oceano e encontrou um camarão.
Ele queria comer o camarão, mas o camarão deu-lhe um pontapé no dente! E o
tubarão disse:
- Ai…ai…ai!
Bastien Lourenço (1.º ano - EB de Capinha)

Evento
atividade

Hora

Local

Promotores

16 a 20

Semana da
Poesia

AEF

Dep. Línguas Núcleo de Estágio e
Departamentos Pré-escolar e 1º ciclo

16 a 20

Concurso de
Leitura

AEF

Dep. Línguas, Grupo 210 e BECRE

19

Visita de
Estudo:
Autoeuropa

20

Feira do Livro

20

Dia do
Agrupamento

Todo o dia

23, 24 e 25

Formação
Assistentes
Operacionais

8:30 - 12:30

08:30 – 21:00

Palmela

Departamento de Matemática e Tecnologias

AEF

BECRE

AEF

Direção, Departamentos AO e AT

Laboratórios Secundária AO Ana Barata

Visita ao CCB e
DCSH -Grupo 400

Fund.
Champalimaud

No Fundão:
Evento
Literatura

Teatro

INAUGURAÇÃO

O quadro novo chegou, finalmente, à nossa sala de aula!
Depois de tanto tempo a aguardar a chegada deste fantástico instrumento de
trabalho, a nossa satisfação teve de ser marcada de modo apropriado: uma inauguração!

Hora

Local
Café Portugal

Há poesia no café

27/mar

Teatro do Parque
do Caminhante

Theatralium e Arqueopoesia,
Encenação de poesia clássica
romana

27/mar

21:30

Moagem

Cinema

Moagem

Desporto

28/03 a
12/04

Serra da Gardunha e
Parque do Convento

Festivais

20/03 a
05/04

Restaurantes e
pastelarias do
concelho

Colóquios

Descrição

21/03

20 a 22
março

Champanhe, fita vermelha, tesoura e figuras importantes…o que dá?
Inauguração! Claro está!

Data

27 a 31/03

A entrada do rei
Encontros cinematográficos –
filmes, conferências, master
classes
Passeios pedestres, BTT,
arborismo, rappel…
Fundão Aqui Come-se Bem –
festival gastronómico
XXIII Colóquio da Lusofonia

Curiosidades
1-Irão os meus olhos saltar das órbitas se espirrar com eles abertos?

Na faustosa cerimónia estiveram presentes os mais ilustres convidados: alunos,
Poderás Já ter ouvido contar histórias assustadoras alertando que, se espirrares de olhos
professoras e auxiliares da nossa escola. Não faltou nada na receção: aperitivos abertos, os teus globos oculares irão saltar ou os teus tímpanos poderão rebentar. Haverá
alguma verdade nestas afirmações?
e champanhe (com sabor a maçã)!
Antes mesmo de ser utilizado pela primeira vez, o quadro foi coberto por uma Os espirros são reações poderosas do corpo, e não se deve brincar com eles. Quando espirras, o ar é expelido para fora do nariz ou da boca a mais de 165 quilómetros por hora.
bela fita de cetim vermelho. Estava lindo!
Se tentares interromper um espirro, fechando a boca e apertando o nariz, és capaz de
Sabem quem cortou a fita da inauguração? Pois…só podiam ter sido todos os obrigar todo esse ar em movimento a entrar nas trompas de Eustáquio (as passagens que
ligam a parte de trás de garganta à parte dos teus ouvidos chamada ouvido médio). Isto
ilustres presentes com idade inferior a 10 anos!!
pode romper-te os tímpanos, causando dor aguda e possivelmente, em casos extremos,
surdez. Além disso, um espirro transporta micróbios, pólen ou pó (dos quais o corpo se

Trinta e duas mãos munidas de 16 tesouras e pronto… o quadro estava pronto está a tentar livrar através do espirro), que podem alojar-se no ouvido médio e causar
a ser testemunha de muitos registos.
infeções.
E, já agora, sabem quais foram os primeiros registos escritos no nosso quadro? Quando espirras, os teus olhos fecham-se automaticamente. A isto chama-se uma ação
de reflexo, porque não a fazes conscientemente. A razão para este reflexo poderá ser imEsta é fácil…Claro! O nome dos ilustres presentes neste ato tão solene.

pedir que os olhos inchem desconfortavelmente durante o espirro. Poderá ser para proteger os teus olhos de possíveis infeções vindas dos micróbios que saem com o espirro. Em
alternativa, os teus olhos podem fechar-se porque os músculos faciais ficam tensos em
preparação para a explosão de ar que se seguirá.
Há algumas pessoas que conseguiram treinar-se para manter os olhos abertos enquanto
espirram, e os seus globos oculares não saltam, é verdade. É uma proeza muito difícil de
desempenhar, e por isso poderás perguntar-te porque se darão ao trabalho de o fazer?
Bem, aqui está um razão pela qual poderá ser útil, se estivesses a conduzir um carro de
corrida a 115 quilómetros por hora, poderias percorrer 90 metros com os olhos fechados
durante um espirro. Bastante perigoso!
2-Porque não consigo fazer cócegas a mim próprio?
Se alguém vier por detrás de ti e te agarrar, provavalmente encolhes-te ou saltas. Isto
acontece porque foste apanhado de surpresa e um área do teu cérebro, chamada «cerebelo», não conseguiu avisar-te do ataque.
Uma das tarefas que o teu cerebelo tem é a de prever quando alguma coisa te vai tocar.
Por mais depressa que tentes agarrar-te a ti próprio, não vais saltar, porque o teu cérebro
sabe exatamente onde está a tua mão e o que estás a fazer, antecipando assim a sensação
de seres agarrado.
Esta é a razão pela qual não consegues fazer cócegas a ti próprio. Parte da sensação de
desamparo que surge com as cócegas é resultado de não saber exatamente onde e quando
é que elas vão acontecer.
Há estudos sobre cócegas levados a cabo por cientistas. Programaram-se robôs para
copiarem os movimentos da mão humana, de modo simultâneo e exato. Se uma pessoa
ligada ao robô mexesse a mão para frente, o robô imitaria o movimento exatamente da
mesma maneira. Os testes demonstraram que se a pessoa fizesse o movimento de fazer
cócegas a si própria e o robô lhe fizesse cócegas exatamente ao mesmo tempo, estas não
resultariam. Contudo, se houvesse um atraso, ainda que curto, entre o movimento das
cócegas e a ação do robô, a pessoa iria senti-las.
Isso conta como cócegas a ti próprio? Tu é que sabes.

Matilde Marcelino nº 21 5ºC
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ATIVIDADE DESPORTO ESCOLAR

Agenda Desportiva Mensal

….Corta Mato Distrital….
Apesar de algumas desistências em “cima da hora”, as equipas da ESF nos diversos escalões tiveram uma participação bastante positiva. De realçar, no escalão
Feminino: 3º classificado por equipas nos “Infantis A” com destaque individual
do 7º e 8º na classificação geral da Inês Vicente e Maria Gonçalves respetivamente, enquanto nos Juvenis, a Ana Valente alcançou a 6ª posição. No escalão
Masculino: 5º classificado por equipas nos “Infantis B, Iniciados e Juvenis” com
destaque para o Bernardo Baltazar com o 4º lugar (Infantis) e João Torres com
o 2ºLugar (Juvenis). Parabéns a todos os participantes pelo empenho e atitude
demonstrada.
Desta forma, o aluno João Torres da ESF participará no Corta Mato Regional em
representação do Distrito de Castelo Branco.

Competição escolar…
Em regime de concentração, no dia 4/2/15 realizou-se a 2ª concentração de
Badminton. Para além da positiva prestação de todos os atletas, o destaque
desportivo, recai sobre Leandro Marques do 6ºA com o 4ºLugar alcançado. No dia
11/2/15 realizou-se a 1ª concentração do núcleo de Multiactividades, com três
equipas participantes, uma no escalão de Infantis e duas no escalão de Iniciados.
As equipas subiram ao PÓDIO com o 1º, o 2º e o 3º classificados.

ATIVIDADES ED. FÍSICA
Durante este período foram muitas as atividades realizadas, contudo nesta edição somente desenvolveremos os “Megas”. Na próxima edição comentaremos o
Badminton e outras.
Apesar de algumas atividades desportivas coincidentes (núcleos de desporto
escolar em competição no mesmo horário) e outras atividades não desportivas
marcadas aos alunos (criaram obstáculos à gestão, à adesão e à presença dos
alunos nas atividades), os objetivos da atividade foram atingidos. Esta decorreu
com normalidade proporcionando momentos de grande competição desportiva.
O esforço e perseverança, compensa. Os “Campeões” que vão representar a ESF
na Fase Final Distrital, que decorrerá na Covilhã a 16 de Março, serão: MegaSprinter (40m) – no escalão Juvenil: Ana Bento e Beatriz Patricio (10ct2) nos femininos
e Ricardo Fonseca (10ºct1) nos Masculino; – no escalão Iniciados: Miguel Antunes
e Calvin Guibillon (9ºA) nos masculinos; - no escalão de Infantis B: Ana Pires
(7ºC) e Sara Lopes (6ºE) nos Femininos e Cláudio Redondo (7ºB) e Bernardo Baltazar (6ºD) nos Masculinos; - no escalão de Infantis A: - Liliana Marques (5ºB) e Inês
Vicente (5ºA) nos Femininos e José Tadeia (5ºE) e Tiago Sucena (5ºB) nos Masculinos. MegaSalto - no escalão Juvenil: António Branco (11ºLH) e Julien Batista
(10ºct3) nos Masculinos; – no escalão Iniciados: Rute Cruz (9ºA) nos Femininos
e Calvin Guibillon e Miguel Antunes (9ºA) nos masculinos; - no escalão de Infantis B: Leonor Ribeiro (7ºE) e Mariana Fernandes (7ºD) nos Femininos e Cláudio
Redondo (7ºB) e Gonçalo Faísca (7ºE) nos Masculinos; - no escalão de Infantis A:
Liliana Marques (5ºB) e Joana Almeida (5ºC) nos Femininos e Simão Fernandes
(5ºA) José Tadeia (5ºE) nos Masculinos.
(Todas Classificações, podem ser observadas no expositor de vidro junto ao
Gabinete Ed Física).
Saudações Desportivas
Até à próxima edição.
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A chegada dos heróis

Parte III

Uma história contada em vários episódios...
Eduardo Pizarro
- Não entendo... – disse a Sra. Croklin – houve
uma apresentação, o McLance e a Stormstin escolheram os escolhidos...
- Vejo que estão supreendidos pela minha chegada... – notou Felissen.
- Ela irá explicar tudo... – disse McLance.
Bolas de fogo saltavam dos lagos, uma de cada
vez, e por vezes, duas ao mesmo tempo.
- Por onde começar...? Hmmm! Bem, todos
sabem que o McLance e a Stormstin vieram
de HarrcsWorld para vos escolher. É que...
HarrcsWorld, há muito tempo atrás era inimigo,
e continua a ser, do meu mundo, do meu reino. E,
não me quero gabar, mas eu sou a princesa desse
mundo, FelinPlanet! Há cinco anos atrás mudei
de identidade para me juntar a Harrcs e salvar
este mundo. Mas fui descoberta e fui presa durante três anos. Agora voltei para me vingar do
meu reino!
- Sabes que estás a trair a tua própria espécie,
não sabes?
- Sei... mas eu não pertenço... eu... aquele não é
o mundo. Os Felins são egoístas, convencidos e...
traidores...
- Trairam-te? – perguntou Nelson.
- Não quero falar disso... – disse a Sra. Crocklin.
Nelson deu um passo atrás.
- Ahhh... tu és uma Felin, sabes que estás a dizer
que tu és assim? – perguntou Travanr.
Felissen virou-se para Travanr e gritou:
- Eu não sou assim!
Os outros olharam supreendidos, muito supreendidos.
- Bem, fizemos grandes progressos hoje. – disse
McLance – Acho que é melhor irmos.
- Então, a fonte está descoberta! – exclamou o
Sr. Coelho Lontry.
- Não, precisamente. Umas simples serpentes
não podem ser a fonte. Se calhar são lacaios da
verdadeira fonte. – explicou Stormstin.
- Sim, muito provavelmente.
- Vá, vamos voltar para a nave. – ordenou
McLance.
Felissen olhou para a nave e para os escolhidos,
virou-se para trás, virou-se novamente e dirigiu-se para a nave.
- Vamos, como assim? Vamos para onde? – perguntou Felissen.
- Bem, vamos viajar um pouco, para conhecerem um pouco do sistema. A Liv tem uma cabine
de disfarces, Felissen, afinal de contas, não podes
ir assim. Há Harrcs por todo o lado aqui. – disse
McLance.
A porta da nave fechou e a conversa foi puxada
para dentro de Liv.
- Onde fica a cabine? – perguntou Felissen.
- Toma este mapa, vai orientar-te. – disse Stormstin dando um mapa da nave.
A Gata Felissen foi-se embora da sala de controlo da nave e dirigiu-se à cabine.
- McLance, porque é que não me contaste que
a Felissen vinha, ou que era oitava escolhida? –
perguntou Stormstin muito irritada.
- Não queria provocar pânico. – respondeu.
- Sim, é verdade. Mas somos uma equipa! Devias-me contar tudo.
- Desculpa! – disse McLance.
- Estás perdoado, por agora! – declarou Stormstin.
Na sala de estar, os sete escolhidos falavam em
sussuro da oitava escolhida.
- Como é possível a Felissen ser a OITAVA ESCOLHIDA? – perguntou Carl.
- É que é mesmo! – concordou Kate.
- Não é. Não é possível... a espécie dela... os seus
pais. HarrcsWorld... FelinPlanet... tudo parece impossível... – disse Nelson.
- O impossível, por vezes, pode ser possível... –
afirmou Lince Prrah.
- Sim, mas há limites no impossível... também! –
disse a Sra. Crocklin.
Nesse momento a nave começou a decolar.
- Apertencem os cintos! – informou McLance.
E a nave partiu a 100.000 km/h.
Entre as centenas de estrelas e as dezenas de
planetas, os viajantes deslocavam-se na sua querida amiga de metal, admirando os planetas do
sistema de lá. Um tinha a forma de um troféu,
ganho numa competição de xadrez, outro tinha a
forma de um ovo estrelado, caíu ao chão quando
a última estrela morrera. E um teve a forma de
uma concha, ahhh... o Planeta dos 9 Oceanos...
uma sereia já nasceu lá e o seu canto despertou
o Sol.
- Estão a gostar da viagem? – perguntou McLance.
- Sim! – afirmaram eles.
- Todo este território faz parte do Sistema Lunar. – informou Stormstin.
- Lunar? – perguntou Kate.
- Sim. Aqui, a Lua é a nossa rainha. Aliás, o nos-
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sos poderes até ficam mais fortes à noite. – afirmou Stormstin.
- Parece incrível! – exclamou Carl.
- O Sistema Lunar é assim... vinte e três planetas brilhantes... Mas nós, claro que dormimos à
noite, como vocês. E estamos acordamos de dia.
Mas quando é lua cheia, nós ficamos acordados
de noite, não de dia. – contou McLance satisfeito.
- Parece um pouco confuso, mas percebo. – retorquiu Nelson.
Kate olhava para as estrelas e pensava no brilho
para além delas. As estrelas que viviam mais longe. Pois as estrelas são pequenas habitantes do
céu. À noite elas brilham e dançam umas com as
outras em grandes constelações. Mas ao amanhecer elas desaparecem, diz-se que se escondem no
azul-claro do dia. Ao anoitecer elas voltam a brilhar, cada noite mais forte.
Mas um barulho vindo da sala de controlo interrompeu todos, a fala, o olfato, o tato, a visão,
tudo desaparecera... menos a desesperada audição. O barulho repetia-se prolongando-se. Todos
correram para a sala de controlo e o que viram:
estava tudo avariado. E num momento de completa aflição, o propulsor da nave começou a falhar.
- Aaaaaaaaaaaa! – gritaram todos – Não! Estamos outra vez em risco de morte!
E Felissen entrou na sala de controlo depois de
ter apreciado a sua cabine. Felissen mostrava-se
um pouco espantada e preocupada.
- Estava agora na cabine e ouvi uns barulhos.
– disse Felissen para os outros – Está tudo bem?
- Sim... sim... está tudo perfeito, está tudo sob
controlo. – assegurou McLance.
- De certeza? É que eu vi, pela janela da cabine,
que um meteorito atingiu o leme da nave e agora
está partido.
- Aaaaaaaaaaaaaaa!
- Ok. Ok! Eu... vou aterrar no planeta mais próximo! – avisou McLance também nervoso.
Sentou-se na cadeira à frente das máquinas.
Mas surgiu um problema.
- Os GPS não estão a funcionar!
- Já sei! Eu tenho uma aplicação no meu tablet
que se chama “In the Stars” e é uma espécie de
mapa espacial. – disse Carl tentando ser herói.
- Não sei... é de boa qualidade, a aplicação?
- Sim!!! Custou 29.99€
- E qual é o limite do mapa?
- Acho que é cerca de 100.000.000.000.000 km.
- Uau! Espero que seja boa. Esta aplicação é a
nossa única esperança.
- Vou buscá-lo.
E Carl foi a correr até à sala de estar e pegou no
tablet que estava em cima do sofá.
- Aqui está ele.
Todos olharam para ele, era um simples tablet
azul turquesa. Carl inseriu o código para desbloqueá-lo e deu-o a McLance.
- Ok... entrei na aplicação! Só por o nome da
constelação... Plonamius Trontadária... e está
aqui! Plonamius Trontadária! Apareceu! – exclamou McLance feliz.
Carl sorriu.
- Muito bem. Diz aqui que o planeta mais próximo é o Planeta Verde. Temos de aterrar rapidamente lá!
E McLance aproveitou as últimas forças que a
nave tinha para aterrar nesse tal Planeta Verde.
O Planeta Verde ficava a 60.000 km da nave. Era
um planeta pequeno. O seu raio era de 3.000 km.
Como o nome indica, o planeta era verde. A sua
forma era redonda como todos os planetas no
Sistema Solar. E o seu cheiro era intenso, cheirava a papel, papel acabado de sair da impressora.
E por vezes, um pequeno aroma de flores enchia
o planeta de frescura.
- Vamos aterrar! – informou McLance.
E ao dizer isto, os propulsores da nave avariaram por completo, esta caiu, terminando num
grande acidente. Todos gritavam dentro da nave.
As portas estavam fechadas, por isso, não podiam ir buscar equipamento de salvamento e não
tinham rede nos telemóveis, nem contacto com
HarrcsWorld. Parecia o fim dos fins. E quando a
nave finalmente se despenhou no planeta, Liv era
tão pesada que formou um buraco e caiu para
dentro do planeta. A queda durou 6 segundos e
quando olharam para a janela, na nave, eles encontravam-se num lugar frio.
Todos saíram da nave despenhada nas rochas.
Estava em péssimo estado! A maior parte dos
vidros estavam partidos. Estava muito amolgado como se fosse um papel amachucado pronto
para ser deitado para o lixo.
- Não! Liv, Nãoo!!! – gritava McLance muito triste.
- Lamento, McLance, mas as coisas não duram
para sempre. – lamentou o Sr. Coelho Lontry agitando a sua camisa.

McLance ajoelhou-se e começaram a cair lágrimas dos seus olhos castanho-chocolate.
- Esta na-na-nave acompanhou-me durante-te-te-te trê-três a-anos!
McLance chorava muito, muito triste.
- Temos de seguir em frente.
E McLance levantou-se e limpou as lágrimas. Os
escolhidos olharam à sua volta.
- Que sítio é este? Stormstin, conhece-lo? – perguntou o Lince Prrah.
- Não... – negou Stormstin.
E numa rocha ao fundo viu-se a sombra de uma
pessoa a aproximar-se.
- Vem aí alguém. Talvez possa ajudar-nos! – exclamou Kate.
- Olá? – perguntou Stormstin.
E a pessoa que se aproximava revelou-se ser um
elfo. Era pequeno, curvado, vestia umas roupas
simples e sem cor.
- Gente! Gente! Tranius nunca receber gente na
gruta! – exclamou.
- Vejo que é um elfo... – notou Stormstin.
- Sim! Tranius é um elfo. Tranius vive aqui há
quarenta anos.
- Pode-nos ajudar? A nossa nave despenhou-se
cá e nós não a conseguimos consertar, está avariada.
- Claro! Eu ser muito engenhoso... – afirmou
Tranius.
- Ainda bem! Pode consertar a nossa nave?
- Sim! Nave em boas mãos, senhor.
- Perfeito! – exclamou McLance avançando até
ao pequeno elfo.
- Nós também precisamos de um veículo voador. E vamos viajar por poucos dias, talvez menos, mas precisamos de um veículo que esteja
“preparado” para tudo. – informou McLance.
- Uhhh! Tranius ter muito veículo voador, e muitos ter armazenamento.
- Que bom! Podemos vê-los?
O elfo acenou com a cabeça dizendo “sim”.
Então, os escolhidos andaram até ao fundo e à
direita havia um corredor, o corredor principal.
Esse corredor tinha acesso a todas as partes da
Gruta. E só na quarta entrada à esquerda é que
era a parte dos veículos.
- Esta ser sala de veículo.
- Wwwoooooooooowwwwww!!!
A sala era gigante! E tinha grandes barcos e
imensas pranchas, todas muito coloridas, e também tinha asas móveis.
- Íncrível.
- Sim... mas haver um problema. Todo veículo
estar congelado!
- Não, meu querido elfo, isso não é um problema... – assegurou Stormstin.
E Stormstin deu um sinal a McLance e juntos
saltaram do chão e permaneceram no ar voando
sem se mexerem. E depois abriram a mão, com
a palma virada para baixo e começaram a sugar
o gelo!
- Uauuu! – espantaram-se.
- Sugaram todo o gelo! – exclamou Kate impressionada.
- Já estou habituada! – disse Stormstin satisfeita.
É verdade! Nem um bocadinho de gelo ficou
para trás.
- Tranius muito agradecido! Escolherem que
quiser! – agradeceu muito feliz o pequeno Tranius.
Os outros sorriram. McLance examinava os veículos.
- Podemos levar um barco? – perguntou.
- Sim! Sim! – respondeu Tranius.
Então Tranius dirigiu-se à entrada da sala e carregou num à esquerda da entrada. O teto começou a abrir. E aos bocados começou-se a ver o céu
nocturno cheio de estrelas.
- Já é noite?! – perguntou McLance – Temos de
nos despachar!
Os heróis começaram subir a rampa para entrar
no barco. Era um grande navio de madeira, e as
velas eram amarelas clarinho.
- É lindo! – exclamou a Sra. Crocklin ao entrar.
- Entram e uma carta estar escritório! – gritou
Tranius com a sua voz aguda.
Então Tranius pegou num bocado de pó mágico
que trazia num pequeno saco. E lançou para o
navio. Este começou a levitar no ar, e subia cada
vez mais alto.
- Adeus! Adeus! Obrigado! Adeus! – despediram-se os dez heróis.
- Adeus! Ver-nos quando navio pronto! – despediu-se Tranius.
E o navio subiu muito, muito, muito alto! Até
que chegou ao universo estrelado e cheio de meteoritos e planetas. O Navio começou a viajar
pelo universo fora!

O próximo Olho Vivo sairá no princípio de maio de
2015.
Os artigos devem ser enviados até ao dia 24 de abril
de 2015.
Agradecemos que enviem
as imagens - fotografias,
gráficos, desenhos, logótipos, etc. - em ficheiros separados.
O endereço eletrónico de
serviço é:
olhovivo@esfundao.pt.
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Desarrumar a matéria
Volta a trocar a posição do mármore
que de espiral passou a cubo.
A proposta de modelação da matéria
passa a integrar dois painéis, memória
da escola que comemora 50 anos de escola industrial no fundão.
Uma árvore, castanheiro, por ter valor
simbólico neste concelho, vai passar de
história e memória a novo rebento que
se espera continuará a dar frutos.

É já no próximo dia 20 de março
que este objeto plástico alusivo aos

50 anos de
escola,
será inaugurado, com pompa e circunstância no pátio do edifício sede
do Agrupamento de Escolas do Fundão.
10º AV / Geometria Descritiva A

adro 21

Desafio aceite.
Preparar um espaço para exposição é o objetivo do grupo da
biblioteca. Revelar o atividade da escola, expor o tempo e o
espaço, pelos equipamentos que o permitiram e os registos que
os revelam, na mesma luta que hoje continua, formação
a opção foi recuperar os objetos do passado. A função mudou, o
objetivo permanece, continuar o dinamismo de formar. E neste
sentido, como ante estreia, a mais nova nas artes, que o montou,
aproveitou para fazer o ensaio com ensaios formais de desenho.
O material, o gesto, a mancha, o ato de expor. Afinal, a fénix
(ϕοῖνιξ ) que com a sua força transporta no seu voo uma carga bem
pesada
10ºAV, desenho,
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Os alunos do AEF participaram no XIX Colóquio Juvenil de Arte

Fotografia de Maria Bento

arte
postal é o ato de criatividade onde um qualquer objeto postal, seja envelope, cartão postal, encomenda, ou algum outro, por mais estranho que
possa parecer mas seja resultado da nossa criatividade (uma sola de sapato por exemplo), é trabalhado plasticamente com temas do momento, como a geometria,
porque não(?), imagens ou reflexões de visitas de estudo, o que nos passar pela ideia.
Este ano esta atividade criativa foi iniciada no 3º ciclo, mais precisamente no 8º ano. aqui ficam mais alguns exemplos de objetos que atravessaram fronteiras,
resultado de momentos divertidos e trabalho coletivo de comunicação expressiva.
Querem experimentar? O Suplemento-A/Olho-Vivo recebeu a nossa com boas mãos.

enviem
Mónica e Diana, 10ºAV

