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UMA ESCOLA PARA TODOS; OS ALUNOS EM PRIMEIRO LUGAR

Ser alguém na vida

O título e o tom selecionados para o este texto são 

reflexo das intervenções no 2º fórum organizado no 

âmbito das comemorações do 50º aniversário da Es-

cola Profissional do Fundão. Sem querer menospre-

zar nenhuma das excelentes intervenções, detenho-

-me na de José Luís Adrião por dois motivos: por ser 

um ex-aluno do agrupamento e por ter pronunciado 

a frase que dá titulo a esta nota.

“Ser alguém na vida”, foi a principal razão que o 

levou, muito cedo, a aceitar abandonar o confor-

to da casa dos pais para ir estudar num seminário 

em regime de internato, cuja experiência recorda ainda hoje com sofrimento. 

Estudar em Portugal, na década de 70 do século passado, e antes, era bem dife-

rente da atualidade. Isso mesmo destacou o Prof. Rúben Cabral, referindo que, 

estudar naquela época estava reservado às “elites”. No seio das elites, o conheci-

mento foi, desde sempre, encarado como um privilégio, uma fonte de vantagem 

competitiva que não devia ser concedida a qualquer um. Contudo, esse desejo de 

ser alguém na vida arreia um valente “pontapé nos queixos” de muitos jovens e 

famílias daquela época, despertando-os do idílico sonho da pobreza, para parti-

rem, não sem sofrimento, em busca de um lugar na elite. 

Para José Luís Adrião, como para muitos da minha geração, a possibilidade de 

poder estudar representava a porta para a concretização desse desejo de ser al-

guém na vida. A alternativa eram as refeições diariamente servidas à mesa pelos 

nossos pais, confecionadas maioritariamente com aflições, mágoas e tristeza. 

Mas também com muito amor.

Vivemos hoje uma realidade bem diferente quanto à concessão de tão seleta 

regalia, e ainda bem. No entanto assistimos, também hoje, ao fenómeno inverso. 

Muitos jovens não querem estudar ou demonstram total desinteresse pela escola 

e pelos saberes que esta lhe proporciona. Alguns porque não gostam e outros 

porque não lhe veem valor. Não quero acreditar que seja por não quererem ser 

alguém na vida. Acontece que se alimentou a ideia de que se pode ser alguém 

na vida (vulgo, ter sucesso) sem estudar, no fundo, sem conhecimento. Não digo 

que em algumas raras exceções isso não possa acontecer, nem que o contrário 

seja uma verdade absoluta e universal. Nada disso! Mas a aceitação desse pres-

suposto conduziu a que muitos jovens, atualmente, menosprezem o privilégio 

de poder estudar; o direito a aprender e ser alguém na vida. 

Há algo em que todos devemos refletir, sejamos pais, professores ou alunos, 

e é na volatilidade daquilo que nos rodeia. É aqui que o conhecimento faz toda 

a diferença. Somos o resultado daquilo que aprendemos e das experiências que 

vivemos e essas são dádivas que nos acompanharão até ao fim dos nossos dias, 

quer queiramos quer não. 

Quando ouço um jovem dizer que não quer estudar, sinto uma enorme tristeza, 

pois sinto que, verdadeiramente, nunca será alguém na vida, por maior que seja 

a sua riqueza. É por isso que a ausência de motivação para estudar se me afigura 

como um verdeiro passo atrás na evolução da Humanidade. Não é por acaso que 

o conselho geral, por maioria, escolheu um projeto para a escola cujo lema é 

“Mais Pessoa”. Pois é disso mesmo que se trata, de sermos todos “mais pessoa” 

e neste 2º fórum ficou claro que para José Luís Adrião, a Escola Profissional do 

Fundão foi a chave para ele ter conseguido ser alguém na vida; para hoje ser 

“mais pessoa”.

Paulo Duarte

Presidente do Conselho Geral

O ano letivo entrou na sua última etapa, e 
aproximam-se os exames finais. A todos que-
ro desejar o maior sucesso.

Os obstáculos têm sido ultrapassados e os 
objetivos estão a ser alcançados. Contudo, 
devemos ter sempre presente que é possível 
fazer diferente e muitas vezes melhor. 

Estamos conscientes que através de atitudes 
positivas, motivadoras, criativas, é possível 
melhorar o desempenho do Agrupamento a 

vários níveis: escolar, relacional e logístico.

Quando a motivação é forte, muitos dos problemas que nos surgem 
na escola deixam de ter significado, porque a atitude positiva e a coo-
peração são a força motriz, que nos ajudam a resolvê-los.  Criar e de-
senvolver o gosto pela aprendizagem constituem uma das funções mais 
importantes da escola como fator facilitador de uma cultura de trabalho 
e de sucesso.

Na promoção do sucesso escolar contamos, também, com os apoios 
das famílias, dos serviços de apoio social e responsáveis autárquicos 
de todas as localidades, de modo que a eficácia do agrupamento possa 
acompanhar a sua eficiência.

Neste momento já está a ser preparado o próximo ano letivo de 
2015/2016. Que ofertas terá o Agrupamento de Escolas do Fundão?

Para o próximo ano letivo temos como objetivo disponibilizar o má-
ximo de oportunidades de escolha para todos os alunos, da educação 
pré-escolar ao 12º ano. Assim, as nossas ofertas são: continuar o ensi-
no pré-escolar na Capinha, Enxames, Fatela e Pêro Viseu, o 1º ciclo nas 
escolas de Santa Teresinha e João Franco, no Fundão, Alcaria, Capinha, 
Fatela, Pêro Viseu, Salgueiro e Valverde. O 2º ciclo na Escola João Fran-
co, o 3º ciclo na escola João Franco e na Escola Secundária. Na Escola 
Secundária funcionarão também os cursos vocacionais de 3º ciclo, os 
cursos profissionais e os cursos do ensino secundário regular. 

No ensino secundário regular, a oferta educativa é a seguinte: cursos 
de Artes Visuais, Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas e 
Línguas e Humanidades.

No ensino profissional, a oferta educativa é a seguinte: cursos de Téc-
nico de Apoio Psicossocial, Técnico de Gestão e Programação de Siste-
mas Informáticos, Técnico Auxiliar de Saúde, Técnico de Vitrinismo, 
Técnico de Produção Vegetal, Técnico de Serviços Jurídicos. 

Ao nível da formação para adultos, funcionará o CQEP e serão ofereci-
dos os cursos EFA dirigidos ao primeiro, segundo e terceiro ciclos e ao 
ensino secundário tipo C. 

Por ser uma escola inclusiva, também as aprendizagens e competências 
dos alunos com necessidades educativas especiais são uma prioridade. 
Nesse sentido, foram implementados alguns projetos, com o objetivo de 
desenvolver outras competências mais práticas, nomeadamente os ate-
liês de cozinha, carpintaria, costura e tecelagem. Continuam as ativida-
des de horticultura e oficina de eletricidade e foi criado o espaço D, com 
o objetivo de apoiar alunos disléxicos. Paralelamente a estas iniciativas 
foram protocolados com empresas e instituições da região “estágios” de 
aproximação ao mundo do trabalho.

A par das ofertas formativas curriculares, existem mais de trinta clu-
bes e projetos a funcionar, dirigidos aos alunos, a maioria dos quais em 
cooperação com a comunidade.

Com esta atitude pretende-se que o Agrupamento se afirme como um 
dos polos de desenvolvimento da região, contribuindo, de forma articu-
lada com outras escolas e com os responsáveis autárquicos, associações 
desportivas, culturais e sociais do concelho, para a definição de uma 
política de desenvolvimento sustentado para a região. 

A participação da comunidade na vida escolar enquadra-se na noção 
de escola democrática, que “será aquela que consegue organizar-se de 
modo que estimule a participação de todos os implicados” (ROVIRA, 
2000, p. 57-58). 

O Agrupamento de Escolas do Fundão privilegia a relação com toda 
a comunidade e acredita que as parcerias e relacionamentos institu-
cionais possibilitam ambientes diversificados de aprendizagem e novas 
fontes de conhecimento.

Uma escola assim será sempre + Escola, + Pessoa.

Armando Ferreira Anacleto

Diretor
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Editorial

CQEP do AGRUPAMENTO de ESCOLAS do FUNDÃO
Serviços de informação e orientação

O último dia de aulas do segundo período - Dia do Agrupamento - foi de gran-

de festa. Coincidiu com a chegada da amiga primavera que fez questão de nos 

presentear com um lindo dia, em tudo favorável às comemorações dos cinquenta 

anos da escola.

Entre risos efusivos, cores apelativas, música contagiante, correrias e muita 

agitação, a curiosidade ia sendo saciada à medida que se ia percorrendo o recin-

to escolar que fervilhava de atividades: jogos, provas desportivas, experiências 

científicas, visita a exposições diversas e mostras dos clubes. Também pudemos 

deambular pelo mercado da bagageira e contribuir com donativos, fazendo jus à 

ostentação da bandeira de Escola Solidária ao nosso Agrupamento. 

Aproximamo-nos do fim do ano letivo. Vislumbra-se a época de exames, tempo 

de muito trabalho e dedicação redobrada, na tentativa de se obterem os melho-

res resultados para satisfação pessoal, mas também para guindar o nome do 

Agrupamento de Escolas do Fundão a bom lugar no ranking das escolas. Con-

tudo, há que conciliar este tempo de términus de ano com o lançamento de um 

novo ano letivo, pensando nos que ficam e nos que estão para chegar, criando 

assim condições para que este Agrupamento de Escolas continue a ser uma re-

ferência a nível regional, e até nacional.

Noémia Carrola

Os tempos em que uma única formação permitia aceder a empregos para toda 
a vida estão definitivamente ultrapassados.

Atualmente, certamente cada um de nós irá passar por múltiplas ocupações no 
decurso da vida, desempenhando funções nas quais são importantes inúmeras 
competências não só profissionais mas também competências a nível da comu-
nicação, adaptabilidade e iniciativa.

Deste modo, as atividades de orientação pretendem preparar os cidadãos de 
diferentes idades e em diversos contextos e situações de vida, para serem capa-
zes de enfrentar os desafios do mercado de trabalho, fazerem uma gestão mais 
eficaz das suas carreiras e (re)construírem projetos de vida facilitando as tran-
sições que se vão impondo: escola vs mercado de trabalho; ensino vs formação; 
emprego vs desemprego; emprego vs aposentação.

Assim, é importante que, ao escolher o caminho a seguir, esta escolha seja feita 
de modo claro e realista e que vá ao encontro das expectativas pessoais de cada 
um.

Neste sentido se pretendes:

- Avaliar as competências e capacidades de forma a reforçares a escolha acadé-
mica ou profissional;

- Ver facultadas informações específicas e atualizadas sobre as áreas de interes-
se escolar ou profissional;

- Esclarecer e clarificar dúvidas;

- Ver estimulada / facilitada a comunicação entre pais e filhos no momento da 
escolha académica ou profissional.

Solicita o apoio dos nossos serviços de informação e orientação. 

O Coordenador do CQEP do Agrupamento de Escolas do Fundão

Jorge Silva

 Pelo segundo ano consecutivo, o Agrupamento de Escolas do Fundão viu con-
firmado o seu estatuto de escola voluntária através da atribuição do galardão 
que premeia os estabelecimentos de ensino que promovam ações no âmbito do 
voluntariado e da solidariedade. Este ano letivo foram trinta e três escolas a nível 
nacional que viram reconhecido o seu contributo na valorização dessas ações de 
voluntariado e que desenvolvem laços sociais dentro e fora da escola. 

Na senda do objetivo que norteia o seu projeto educativo “+ Escola + Pessoa”, o 
Agrupamento desenvolve desde há vários anos iniciativas solidárias com alunos 
e direcionadas para alunos e para a sociedade. Sendo disso exemplo o Serviço 
de Voluntariado Semanal no Hospital do Fundão, que este ano se expandiu e 
articulou com o Projeto “Histórias? É connosco!”, que mensalmente leva a leitura 
de histórias às crianças da unidade de pediatria do Hospital Pêro da Covilhã, 
e as ações de voluntariado e solidariedade do projeto Ser Solidário, que tenta 
satisfazer as solicitações dos alunos que mais precisam e se articula com a Loja 
Social do Fundão. 

É com orgulho que o Agrupamento vê novamente reconhecido o esforço de alu-
nos e professores, que em conjunto implementam estas ações que o engrande-
cem e demonstram a sua capacidade de transmitir valores e ativar a consciência 
social de modo a concretizar projetos que se repliquem para além dos muros da 
escola. 

“ENERGIA LIMPA NUMA ESCOLA PARA TODOS” 

Como sabem as pessoas com mobilidade reduzida estão impossibilita-
das de chegar pelos seus próprios meios a alguns locais na sede do nosso 
Agrupamento (a biblioteca e salas do primeiro piso ou o acesso interior 
aos laboratórios, bufete e papelaria).

Pois bem, todos temos agora a oportunidade de ajudar a alterar essa 
situação. O Agrupamento apresentou um projeto ao orçamento partici-
pativo da CMF que (no caso de ser vencedor) permitirá a construção de 
um elevador e de um sistema de produção de energia através de painéis 
fotovoltaicos que garantirão todos os custos de manutenção (quer do ele-
vador, quer deles próprios).

Para ter o vosso apoio, basta votar na proposta ao Orçamento Participati-
vo com o título "ENERGIA LIMPA NUMA ESCOLA PARA TODOS", registada 
com o ID63,disponível no seguinte endereço:

 http://www.fundaoparticipa.pt//projetos/2015/63/

 A votação poderá ser feita online, após login na plataforma FUNDÃO-
PARTICIPA ou através do telemóvel enviando um SMS para o nú-
mero 4343 (gratuito) com o seguinte texto: OP63

TEMOS QUE MOBILIZAR A
COMUNIDADE EDUCATIVA PARA ESTA CAUSA.

VAMOS TODOS AJUDAR.
Joaquim Guedes

 SELO DE ESCOLA VOLUNTÁRIA PARA O AGRUPAMEN-
TO DE ESCOLAS DO FUNDÃO
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20 de março, uma data triplamente 
comemorativa: Dia do Agrupamento, 
início da primavera e final do 2º perí-
odo.

O recinto exterior da sede do Agrupa-
mento vestiu-se das cores do arco-íris, 
transbordou de alegria, emanou musi-
calidade e reuniu todos os alunos des-
de o pré-escolar até ao secundário, do-
centes e discentes para participarem e 
partilharem experiências em atividades 
lúdicas e pedagógicas.

Na sessão de abertura estiveram pre-
sentes o Presidente da Câmara Mu-
nicipal do Fundão, a Vereadora de 
Educação, os Presidentes de Junta de 
Freguesia, que estabelecem parceria 
com os nossos estabelecimentos de en-
sino, entre outros convidados.

A sessão iniciou com um momento 
musical, em que participaram os alu-
nos dos 5º e 6º anos de escolaridade 
do ensino articulado, que integram o 
Quarteto de Saxofones da Academia 
de Música do Fundão. Prosseguiu-se 
com “Sol de Inverno”, momento pro-
tagonizado pelos alunos do 2º ano da 

turma ST 4 (EB de Sta. Teresinha), ati-
vidade destinada a marcar os 50 anos 
da Escola Secundária - pois em 1965, 
a Escola Secundária do Fundão abriu 
portas à comunidade – e tributo a Si-
mone de Oliveira por ter participado no 
Festival da Eurovisão da Canção, notí-
cia marcante a nível nacional. O Twist, 
dança então em voga, foi dignamente 
relembrado através de uma coreogra-
fia. Para terminar, os alunos da EB de 
Alcaria presentearam-nos com o “Hino 
do Caracol”, no âmbito do “Projeto das 
4 Cidades”.

Em simultâneo decorreram inúmeras 
atividades, exposições e experiências 
pedagógicas, das quais se destacam:

O grupo de Dança, no âmbito do Pro-
jeto PES, que nos brindou com uma co-
reografia cheia de ritmo e musicalidade 
energizantes, que se refletiram ao lon-
go do dia.

As pinturas faciais, a modelagem de 
balões e os concorridos insufláveis que 
animaram os mais pequenos, sendo 
esta uma das atividades preferidas pe-
los alunos.

O Taekwondo, onde as crianças pude-
ram libertar energias e adquirir alguma 
elasticidade física;

A Zumba, com muito movimento e 
animação.

O peddy-paper Sensorial, para realçar 
a importância dos nossos sentidos e as 
dificuldades sentidas na sua ausência.

Os jogos tradicionais, cuja intenção é 
manter a tradição e realçar a importân-
cia dos mesmos, para promover a inte-
ração social, o cumprimento de regras, 
desenvolver a concentração, destreza, 
equilíbrio e a resistência física.

A Biblioteca da Escola João Franco 
promoveu várias sessões sobre o conto 
“A Menina do Mar” de Sophia de Mello 
Breyner Andresen. Muitos alunos con-
tactaram pela primeira vez  com esta 
obra (do PNL) enredando-se no mundo 
fantástico do sonho, que aponta predo-
minantemente para a interação huma-
na com o meio envolvente.

A Proteção Civil apresentou suces-
sivas sessões, onde várias temáticas 
foram abordadas consoante a faixa 

etária dos alunos:  “Que riscos podem 
ocorrer na escola?”, “Regras de Segu-
rança”, “Evacuação Segura”, “Medidas 
de Prevenção” e “Medidas de Autopro-
teção». Estas sessões foram profícuas, 
verificando-se a colocação de questões 
pertinentes que foram prontamente es-
clarecidas, demonstrando o seu cariz 
prático e pedagógico.

O concurso «Descobre o teu Labora-
tório» e as Mini-olimpíadas de Astro-
nomia, envolveram a participação de 
muitos alunos que revelaram bastante 
entusiasmo, tal como pelo Laboratório 
Aberto de Físico-Química. 

Outras atividades decorreram com 
bastante entusiamo e adesão por parte 
da comunidade escolar, das quais des-
tacamos: o Mercado da Bagageira e o 
Espaço Empreendedorismo. 

Decorreram inúmeras exposições, re-
lativas a trabalhos dos alunos desde o 
Pré-escolar ao Secundário e subordina-
das aos temas: “O que mudou em 50 
anos no ensino da ciência”; “Haja Saú-
de”; “Corantes Naturais”, “Mãos Mági-
cas” e “50 Prémios Nobel”.

Integrado no Dia do Agrupamento, o Projeto “Ser Soli-
dário” organizou o “VI Mercado da Bagageira”, contan-
do com a participação de algumas dezenas de alunos 
de todos os ciclos, trazendo o seu próprio carro ou a 
mochila para o espaço entre o estacionamento e o gra-
deamento escolar.  Nesta atividade, toda a comunidade 
local pôde participar, comprando ou vendendo objetos 
novos ou usados, em bom estado, como livros, material 
escolar, jogos, roupas, calçado, acessórios, objetos de 
decoração… Não faltaram os já habituais queijos da re-
gião, ou os bolinhos e sumos naturais feitos por alguns 
alunos. 

Mais uma vez se mostrou que a prática da solidarieda-
de está acessível a todos, ao vender à comunidade arti-
gos a preços muito acessíveis, podendo mais facilmente 
ser adquiridos, nos tempos que correm, pelas dificulda-
des várias que todos conhecemos. 

Em articulação com outros projetos existentes na es-
cola no plano ambiental, cujo trabalho faz dela uma re-
conhecida “Eco-Escola”, contribuímos para a proteção 
da natureza, ao incentivar a reutilização de produtos 
usados, que adquirindo uma nova vida ao passarem de 
mãos, evitam que sejam acumulados e se transformem 
em resíduos.

 Muitos dos produtos não vendidos foram doados ao 
projeto “Ser Solidário”, que através do seu grupo de alu-
nos voluntários, continuará a proporcionar-lhes nova 
vida, oferecendo-os aos alunos e famílias que deles pre-
cisam, continuando a contribuir para que a nossa escola 
ostente o galardão de “Escola Solidária”.

Professoras Ana Brioso e Catarina Crocker

PROJETO “SER SOLIDÁRIO” ORGANIZA O VI MERCADO DA BAGAGEIRA

Foi assim que no dia do agrupamento a turma VOC 
13 deu a conhecer à comunidade escolar o seu pro-
jeto selecionado no concurso Ilídio Pinho: Há mais 
para descobrir no Fundão…”cerejas de inverno”. 

Para que todos pudessem deliciar-se com os pro-
dutos confecionados, tendo como ingrediente prin-
cipal o medronho, utilizou-se um balcão de degusta-
ção. Quem por ali passou pode provar e deliciar-se 
com as “medronhitas”, os biscoitos e a compota. 

O que torna estes produtos diferentes não é ape-
nas a utilização do medronho, um forte antioxidan-
te que protege as células, mas também ingredientes 
que lhes conferem características dietéticas, nomea-
damente soja, açúcar mascavado, gengibre e outros 
que não podemos revelar! O segredo é a alma do 
negócio!!

CEREJAS DE INVERNO
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COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DA ESCOLA INDUSTRIAL DO FUNDÃO

Decorreu no dia 25 de abril de 2015, mais um evento no âmbito das comemora-
ções dos 50 anos da escola sede do Agrupamento – Escola Industrial do Fundão, 
o  fórum - A Escola e a Revolução de abril de 74.

Na abertura deste segundo fórum usaram da palavra o Diretor do Agrupamen-
to, Armando Anacleto, e a Sr.ª Vereadora Alcina Cerdeira. Seguiu-se um momen-
to musical com alunos do ensino articulado que frequentam a Academia de Mú-
sica e Dança do Fundão. Júlio Miguel Reis, do 12º ano de Línguas e Humanidades 
interpretou uma peça de guitarra, Saudade nº 3, de Roland Dyens. Adriana Fer-
nandes, do 12º ano do Curso de Artes Visuais tocou o 1º andamento da sonata 
nº 2 de Jiri Laburda em acordeão clássico. Seguiram-se as intervenções dos três 
oradores convidados. 

O Professor Rúben Cabral, ex-Reitor da Universidade de São José em Macau, 
fundador do Colégio Internacional do Porto, professor na UCP, atualmente pro-
fessor da Escola Superior de Educação João de Deus, fez uma comunicação su-
bordinada ao tema O 25 de abril e a massificação do ensino. Falou-nos da de-
mocratização que ainda não atingimos e das assimetrias de oportunidades de 
ensino, da alteração de paradigmas no mundo do trabalho e dos problemas da 
educação que são comuns a vários países. Referiu a necessidade de repensar a 
escola como lugar de saber, onde se constrói conhecimento e onde os profes-
sores não são os únicos detentores do saber. Alertou para a crise de liderança 
que se faz sentir e, lamentando totalitarismo de estado que prevalece, evocou a 
necessidade de repensar e reinventar o futuro.

O segundo orador, Professor José Matias Alves, é Professor Associado Convida-
do na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, 
Diretor Adjunto da Faculdade de Educação e Psicologia e Coordenador do  Servi-
ço de Apoio à Melhoria das Escolas (SAME). Na sua intervenção sobre os avanços 
e retrocessos do ensino técnico-profissional, falou da necessidade de resgatar o 
sistema educativo da uniformidade e de descobrir as pessoas que moram nos 
alunos. Com alusão a um poema de António Boto, O mais importante na vida, 
referiu que o mais importante desafio para a escola é o ser criativo, ser autor, 
sublinhando a necessidade de a escola ter em consideração as pessoas e as suas 
singularidades. Na sua opinião, o grande desafio do ensino secundário deveria 
ser preparar os jovens para a vida ativa e para empreender. Focando a sua co-
municação no tema proposto, afirmou que o ensino técnico-profissional, que po-
derá ser uma importante ferramenta de combate ao insucesso, tem sido desva-
lorizado. A expansão da rede de liceus no pós 25 de abril criou o currículo igual 
para todos, trazendo consequências: por um lado a democratização do ensino, 
por outro, altos níveis de insucesso. Terminou a sua intervenção lamentando o 
clima de desresponsabilização e de menorização cívica que se vive nas escolas, 
para o qual contribui a crescente desmotivação da classe docente. 

O Eng.º José Luís Adrião trouxe-nos o testemunho do seu percurso de vida. 
Do seminário de Vila Viçosa, com passagem pela Escola Industrial do Fundão, 
onde concluiu o curso de eletro-mecânica, a sua passagem pela Lisnave, onde 
desempenhou várias funções, e a vontade de saber mais que o levou a prosse-
guir estudos de engenharia. Em 1994 cria a Motorbeira no Fundão e torna-se um 
empresário de sucesso.

Seguiu-se um período de debate, com intervenções da assistência, que colocou 
algumas questões pertinentes aos oradores.

Como conclusão deste fórum destacam-se três ideias chave:

O ensino técnico-profissional precisa de ser revalorizado, pode ter um papel 
importante no combate ao insucesso e pode ser uma mais-valia na missão da 
escola de preparar para a vida.

A necessidade de intervir na lógica organizadora do modelo escolar que perma-
nece, há décadas, inalterável na organização dos tempos, espaços, currículos e 
modos de ensinar.

O excesso de controlo de que temos que nos libertar para encontrar modelos 
mais próximos dos alunos, usando a criatividade, investindo nos poderes das 
pessoas, onde os atores locais poerão ter um papel importante a desempenhar.

A direção do agrupamento agradece aos oradores convidados, que generosa-
mente se disponibilizaram a partilhar connosco o seu tempo, saber e experiência 
e a todos os que quiseram associar-se a este Fórum. 
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DISTÂNCIA: 10 km
Saída e chegada na sede do Agrupamento

CAMINHADA  ou CORRIDA

22.maio.2015
20:30 horas

Aberto a toda a comunidade
Mais informações em www.esfundao.pt

NIGHT CITY TRAIL

Inscrições gratuitas até dia 17 de maio 
em www.esfundao.pt, www.rcb-
radiocovadabeira.pt/, ou
pessoalmente na entrada da sede do 
Agrupamento e na receção da RCB

COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DA ESCOLA INDUSTRIAL DO FUNDÃO

Não serão atribuídas classificações
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O projeto desenvolvido pelas alunas da EB do 1º ciclo de Alcaria, do AEF, orientado pela 
professora Alice Gama, no âmbito das AEC (Expressão Plástica), em colaboração com a pro-
fessora Alda Fidalgo, professora de Ciências Naturais e coordenadora do Projeto Empreende-
dorismo no AEF, foi vencedor do 1º prémio.

Este concurso organizado pelo Centro de Ciência Viva da Floresta – Proença-a-nova, contou 
com a participação de várias escolas da região Centro.

As alunas irão receber o 1º prémio em data e local ainda a definir - uma boneca “Barbie” 
para cada um dos elementos do grupo vencedor. 

A Mattel, associou-se a esta iniciativa por constar dos seus objetivos que é com imaginação 
e através da brincadeira que a criatividade, o conhecimento, a socialização, a alegria e a di-
versão são alcançados, contribuindo para uma infância saudável e mais feliz. 

Pretendeu-se com este projeto estimular nas crianças a criatividade, o trabalho em grupo e 
o gosto pela participação e criação artística. 

O desenvolvimento do projeto “Barbie veste Floresta” suscitou um grande interesse e entu-
siasmo por parte dos alunos. As bonecas fazem parte do imaginário destas crianças e a pro-
posta de serem elas próprias, a construir as roupas das bonecas, com materiais naturais da 
floresta, depressa se tornou num desafio bastante estimulante, que no final agradou a todos.

Todos os trabalhos encontram-se ainda expostos no Centro de Ciência Viva da Floresta, 
prevendo-se que possam ser apresentados, pela organização, em outros locais.

Memória Descritiva

De todas as grandes passagens de modelos faz parte o modelo “vestido de noiva”. Nesta 
linha conceptual preparou-se a Barbie “Noiva em floresta”, para demonstrar que para além da 
aparente robustez encontrada na floresta também há singelos e delicados elementos, que ficam 
traduzidos nos materiais utilizados.
A Barbie “Noiva em floresta” veste um vestido longo feito com as escamas mais claras e secas 
da cebola albarrã (Urginea marítima), coladas de forma harmoniosa e sobrepostas, revestindo 
toda a superfície do vestido de tecido previamente colocado na boneca. A elegância do vestido 
é finalizada com uma pequena cauda, como é caraterístico dos vestidos de noiva.
O vestido construído com as escamas de Urginea marítima foi posteriormente ornamentado 
com raminhos de urze (Erica lusitanica) em pequenos apontamentos.
A singeleza do modelo foi complementada com uma pequena grinalda na cabeça feita com 
raminhos de Erica lusitanica e como não poderia faltar, um ramo na mão que se mistura com 
o vestido, feito com a mesma planta.

http://www.ccvfloresta.com/barbie-veste-floresta-concurso-escolar/11-

-escolas/179-barbie-veste-floresta-resultados-do-concurso

Concurso Barbie – Veste Floresta

Para festejar o Dia da Terra, no dia 
22 de abril, a equipa Eco-Escolas convi-
dou os alunos do 4º ano da Escola João 
Franco a assistir a uma palestra sobre 
a importância da separação dos nossos 
resíduos (lixo), dinamizada pela Enge-
nheira Marta Alçada, da Resiestrela.

A mensagem transmitida foi clara 
para todos: separar os resíduos e aju-
dar a reciclar é, para os cidadãos de 
hoje, mais do que uma atitude de cida-
dania e um bom hábito, significa que 
estamos a proteger o ambiente e a pen-
sar num futuro com qualidade. 

Reciclar embalagens usadas tem as 
seguintes vantagens ambientais e eco-
nómicas: poupar matérias-primas, eco-
nomizar energia e reduzir a quantida-
de de resíduos nos aterros sanitários 
(quanto menos resíduos tiverem como 
destino final um aterro sanitário, mais 
anos de vida útil este terá.).

É por isso que a participação, de todos 
nós, na recolha seletiva é fundamental.

No fim da sessão, os alunos e profes-
soras estavam entusiasmados, uns em 
continuar a separar os resíduos, outros 
em iniciar a separação. Para que essa 
vontade fosse ainda maior foram ofe-
recidos pela Resiestrela pequenos eco-
pontos em forma de saco. 

As crianças nesse dia perceberam que 
uma simples ação faz uma grande dife-
rença para proteger a Terra.

A Equipa Eco-Escolas

Dia da Terra - Separar os resíduos, porquê?
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O que é?

“O Eco-Escolas é um Programa Internacional da 
Foundation for Environmental Education, desen-
volvido em Portugal desde 1996, que pretende en-
corajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade 
desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação 
Ambiental e/ou Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável.

Como se desenvolve?

O/A professor(a) coordenador(a) em cada estabelecimento de ensino, é o ponto 
fulcral do Eco-Escolas no terreno, sendo da sua responsabilidade a reunião de 
condições, meios e estratégias para levar a bom termo a implementação da me-
todologia proposta.

Uma escola reconhecida com a Bandeira Verde Eco-Escolas demonstrou ter 
seguido a metodologia proposta dos 7 passos (Conselho Eco-Escolas, auditoria 
ambiental, plano de ação, trabalho curricular, monitorização e avaliação, envol-
vimento da comunidade e eco-código); concretizando pelo menos 2/3 do seu 
plano de ação e realizado atividades no âmbito dos temas-base (água, resíduos e 
energia) e de pelo menos mais um tema do ano.”

Aceitámos o desafio do Eco-Escolas para que os nossos alunos e toda a comuni-
dade escolar percebam a importância da conservação e preservação do ambiente 
que nos rodeia, participando em atividades para o melhorar, como por exemplo: 
Geração Depositrão; Ecopilhas; concurso � Poster Eco-código�; Recolha de tintei-
ros e toners e separação de resíduos, 

No entanto, alguns constrangimentos têm surgido ao longo dos anos de imple-
mentação do projeto. Muitas vezes, a maior resistência à mudança de hábitos, 
surge por parte dos adultos que constituem a comunidade escolar. Porém, so-
mos uma equipa que continua a acreditar e a lutar para mudar as mentalidades 
e atitudes em defesa do ambiente.

Eco-Escolas

PROJETO ECO-ESCOLAS     

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 responsabi-
lidade da comunidade educativa para fazer mais e melhor ao nível do desenvol-
vimento sustentável e da conservação do ambiente.

O dia 5 de março foi o escolhido para hastearmos o nosso Galardão e contamos 
com a participação dos alunos e professoras do 4º ano da Escola João Franco, 
que com muito carinho e alegria prepararam e cantaram uma canção alusiva ao 
projeto Eco-Escolas.

Um bem haja a todos os que tornaram o hastear da Bandeira do Eco-Escolas um 
momento especial!

Eco-Escolas

HASTEAR DA BANDEIRA DO ECO-ESCOLAS
5 DE MARÇO

NÓS continuamos a 
RECICLAR!

A nossa escola conti-
nua a recolher todos os 
tipos de REEE (pequenos 
e grandes eletrodomésti-
cos, televisões, resíduos 
de natureza informática e 
lâmpadas fluorescentes e 
economizadoras) e pilhas/
acumuladores.

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

Atenção! O 3º período de recolha de REEE acaba dia 
30/05/2015.
Colabora com o ambiente e dá uma nova vida aos resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrónicos e às tuas pilhas e baterias.

Eco-Escolas (celiafreitas@esfundao.pt) 

Eco-Escolas

GERAÇÃO DEPOSITRÃO 7
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No dia 15 de abril de 2015 teve lugar, 
na Covilhã, na Biblioteca Nacional e na 
Escola Secundária Quinta das Palmei-
ras, a 2ª fase do Concurso Nacional de 
Leitura do distrito de Castelo Branco, 
com a participação de 29 escolas. Após 
a realização de uma prova escrita de 
conhecimentos, que tinha por base as 
obras Casos do Beco das Sardinheiras 
de Mário de Carvalho (3º ciclo) e Cho-
colate de Joanne Harris (secundário), 
foram apurados  cinco alunos  de cada 
nível de ensino, entre eles os alunos da 
nossa escola  Alexandra Costa (9º E) e 
o aluno Rafael Almeida (12º CT2). Pos-
teriormente, os alunos selecionados 
prestaram uma prova oral (questões 
relativas às obras referenciadas e leitu-
ra expressiva de textos de Ferreira de 
Castro e Alçada Batista).  

 Em virtude do seu bom desempenho, 
a aluna Alexandra Costa obteve o pri-
meiro lugar a nível do 3º ciclo   e  o 
aluno Rafael Almeida o segundo lugar, 
a nível  do secundário.  A aluna Alexan-
dra Costa irá representar o distrito na 
Fase Final do Concurso de Leitura. 

Parabéns a todos os concorrentes da 
escola, que tudo fizeram para a repre-
sentar da melhor maneira.

Cesaltina Neves

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - FASE DISTRITAL

No passado dia 15 de abril, a nossa escola foi representada na fase distrital do 
Concurso Nacional de Leitura, na Covilhã, pelos alunos: Alexandra Costa (9ºE), 
Cláudia Cruz (12ºCT1), Inês Almeida (8ºD), Rafael Almeida (12ºCT2) e Rita Bel-
chior (9ºD).

Na parte da manhã, os alunos foram recebidos na Câmara Municipal da Covilhã, 
onde puderam conhecer um pouco mais da história desta cidade. Seguidamente, 
dirigiram-se à Escola Quinta das Palmeiras onde almoçaram e onde foi realizada 
a 1ª fase do concurso, que consistia numa prova escrita.

A 2ª fase decorreu na Biblioteca Municipal, onde os alunos foram recebidos 
com dois momentos de descontração: uma sessão de quebra gelo e um mini 
concerto dos “Jazz Kids”. De seguida, foram anunciados os 10 vencedores da 1ª 
fase (cinco de 3ºciclo e cinco de secundário), estando Alexandra Costa e Rafael 
Almeida entre eles. A fase oral consistia em duas perguntas gerais sobre a obra 
e na leitura de um excerto de Alçada Baptista ou Ferreira de Castro.

No final, o Rafael ficou em 2º lugar na categoria de secundário e a Alexandra foi 
a vencedora da fase distrital de 3º ciclo, passando agora à fase nacional.

Assim, os alunos tiveram um dia fora do comum e certamente para relembrar.

Alexandra Costa (9°E) e de Rita Belchior (9°D)

Deixamos a todos os que, de alguma forma, colaboraram connosco para o sucesso da nossa visita - Pas-
telaria Paris, Quinta nova, Unijovem e Encarregados de Educação, entre outros - o nosso muito obrigada.

Agradecemos o cuidado dos funcionários e do Diretor do Agrupamento.

Un voyage super, on a parlé, et on a visité, fabuleux ! Au Futuroscope, à Paris, à Disneyland on s’est 
bien amusé. On a été à la tour Eiffel, on a fait le Bateau Mouche, Versailles,  le Louvre, Montmartre, Les 
Invalides et L’Arc de Triomphe, entre autres.

Les  écoles de Fundão et de Celorico ont beaucoup aimé. On a fait beau p d’amis…

A Bientôt Paris ! Et comme promis,…. voici quelques photos….

Clotilde Barata

Portugal - França | Fundão-Poitiers-Paris
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Na biblioteca da Escola João Franco 
construiu-se um livro baseado na famo-
sa história A menina do mar, da grande 
escritora Sophia de Mello Breyner An-
dresen. Na Semana Nacional de Leitura, 
a obra foi apresentada às turmas do 2º 
ciclo, do 1º ciclo e do pré-escolar. As 
apresentações tiveram o seu auge no 
dia 20, nas comemorações do Dia do 
Agrupamento.

As fotografias revelam um pouco da 
obra e mostram a equipa que construiu 
o livro e preparou a apresentação.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO A MENINA DO MAR

Na véspera do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, 4ª feira, 22 de abril, 
a biblioteca encheu-se, mas de forma especial: foi o Concurso de Leitura destina-
do a alunos do 2º ciclo do Agrupamento de Escolas do Fundão.

As provas estavam divididas em três partes: leitura em voz alta, teste de com-
preensão do oral e defesa de um livro.

Participaram dois alunos de cada turma do 2º ciclo e houve dois vencedores, um 
do 5º ano e outro do 6º ano, Matilde Marcelino e Maria Chorão, respetivamente.

CONCURSO DE LEITURA DO 2º CICLO

No Dia do Agrupamento, a biblioteca 
nº 2, da Escola João Franco, expôs uma 
parte dos trabalhos produzidos pelos 
alunos, decorrentes das atividades pro-
movidas. Expôs ainda um tapete da his-
tória A Galinha Ruiva e um painel da 
história Rainha Santa Isabel, elabora-
dos há já alguns anos, em colaboração 
com as educadoras de infância. 

EXPOSIÇÃO DIA DO AGRUPAMENTO
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O clube Europeu do Agrupamento de Escolas do Fundão pertence à Rede 
Nacional de Clubes Europeus e, como tal, boa parte das suas atividades 
guiam-se pelos projetos anuais definidos por essa rede.

O presente ano é O Ano Europeu do Desenvolvimento, com o lema o nosso 
mundo, a nossa dignidade, o nosso futuro.

Em dezembro dedicamos a este tema o dia do desenvolvimento económico e social, a 7 de novembro, e o 
dia dos Direitos Humanos, a 10 de dezembro. Também estes momentos foram virados para o desenvolvi-
mento, com certeza nos modelos económicos, mas também, na educação.

No segundo período escolar trabalhámos a ajuda ao desenvolvimento e elaborámos uma exposição dedi-
cada ao tema no dia do agrupamento. No terceiro período continuamos a trabalhar o tema, mas, olhamos 
também para o interior da UE e do nosso país: abordaremos a crise do euro e as desigualdades salariais de 
género na UE e em Portugal. De algum desse trabalho e reflexão se dará conta nesta edição do Olho Vivo e 
durante a semana da europa de 4 a 8 de maio.

Ainda no âmbito do desenvolvimento, neste caso na sua vertente educativa, apoiámos os projetos do 
Parlamento dos Jovens dedicados ao Ensino Público e Privado numa perspetiva de futuro. No final de maio 
estaremos em Lisboa na sessão nacional do Euroscola.

CLUBE EUROPEU

O que fizemos e o que vamos fazer

Desde sempre que existe uma desigualdade que afeta a humanidade. Existem até, muitas mais, mas hoje 
referimo-nos especificamente à diferença salarial entre os homens e mulheres. Esta desigualdade é um 
problema mundial, onde as mulheres são subvalorizadas. A nível da UE as mulheres recebem menos 17 % 
que os homens, diferença que se agrava consoante o número de filhos que tiverem. 

Estamos desde sempre habituadas a ter de conquistar os nossos direitos. Tivemos que ‘lutar’ pelo direito 
ao voto, por podermos vestir calças, por podermos trabalhar em vez de ficarmos restringidas à vida do-
méstica enfim, coisas ridículas. Esta não deixa de ser mais uma. 

Ironicamente, se analisarmos a situação de outro ponto de vista podemos considerar esta subvalorização 
um elogio! Afinal é a nós mulheres, que nos dão a grande responsabilidade de criar as próximas gerações, 
aquelas que asseguram o futuro da humanidade. Mas nós queremos dividir esta tarefa com os nossos 
companheiros! Não somos invejosas! A palavra menos chocante que encontramos para descrever esta 
situação é que é uma autêntica estupidez. O reflexo de uma mentalidade surpreendentemente pequena 
para o séc. XXI. Não queremos um mundo dominado por mulheres, mas sim pelo equilíbrio entre os dois 
géneros, ambos só temos a ganhar com isso.

Ana Luísa Correia, Daniela Afonso, Inês Bonifácio, Mariana Lambelho, Turma: CSEAV10         

Mais do que uns saltos altos

Portugal é um dos países mais afetados pela crise na Europa, o mesmo se passa com Espanha e Itália. Por-
tugal foi o país que mostrou um maior acréscimo na diferença dos salários entre homens e mulheres, com 
um aumento de 3.8% entre 2008 e 2013, ou seja, no total, as mulheres ganham menos 13% que os homens, 
apesar de tudo, fica abaixo da média europeia, que se situa nos 16.4%. Por exemplo a Estónia apresenta 
diferenças de quase 30%. Ainda nas disparidades salariais, há vários países europeus em que as mulheres 
ganham quase menos 30 % que os homens. É o caso da Estónia (29.9%), da Áustria (23%), da Republica Checa 
(22.1%) e da Alemanha (21,6%). Como há pouco foi referido. Em média, segundo números do Eurostat ape-
nas um terço de gestores é mulher. Esta é também a situação portuguesa, onde em 2013, apenas 34% das 
mulheres tinham cargos de gestão, embora constituam 49% da força laboral. No Luxemburgo a situação é 
ainda mais desigual, pois apenas 19% das mulheres detêm cargos de gestão face aos homens!

Realmente, a Europa ainda tem um “longo caminho” para fazer, de maneira a diminuir estas disparidades, 
cabendo a todos nós dar um contributo positivo na questão da igualdade de género.

Francisco Mesquita, André Mesquita, Licínio Pires, Turma: CSEAV10                            

Portugal é o país da UE onde a desigualdade salarial entre homens e 
mulheres mais aumentou com a crise

Portugal melhorou a 
sua posição no índice 
global na diferença de 
géneros. Encontra-se 
no 39º lugar em 142 
países. No que toca à 
educação, Portugal, 
sai-se particularmente 
bem, no que toca à di-
ferença salarial sai-se 
particularmente mal.

No que toca à dife-
rença salarial, Portu-
gal encontra-se com a 
97ª maior diferença do 
mundo. No ano passa-
do, estávamos no 51º 
lugar. Entre todos os 
indicadores, o da edu-
cação, é o que mais evo-
luiu. Nos salários Por-
tugal encontra-se 97 
lugares atrás da maior 
parte dos países Euro-
peus. Informações da-
das pela investigadora 
de centros de estudos 
sociais em Coimbra, 
Rosa Ribeiro (citado 
no jornal “Publico” em 
29/10/2014).

Em 2003, o país já ti-
nha a maior diferença 
salarial (109ª), apesar 
de ter havido uma me-
lhoria.

Os países nórdicos 
são os mais igualitá-
rios, sendo a Islândia 
considerado o país 
mais igualitário do 
mundo.

Alguns dados sobre 
Portugal:

-Posição no ranking 
mundial da igualda-
de de género: 39º

-Participam no merca-
do de trabalho: 70% 
das portuguesas até 
aos 64 anos

-Rendimento anual 
em dólares: 21.605 
para as mulheres, 
30.593 para os ho-
mens

-Lugares no parlamen-
to: 31% são ocupados 
por mulheres

-Posições ministeriais: 
21% ocupadas por 
mulheres

José Encarnação, 
Mafalda Correia , Se-

bastião Pereira, Vivia-
na Andrade, Turma: 

10 CSEAV           

As diferenças 
entre géneros 
em Portugal
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A turma do 5º A participou na imple-
mentação do projeto Young VolunTe-
am, patrocinado pela Caixa Geral de 
Depósitos, Sair da Casca, Entrajuda, 
Direção-Geral da Educação (DGE) e do 
Programa Juventude em Ação da Co-
missão Europeia e da SEA - Agência de 
Empreendedores Sociais 

Este projeto foi desenvolvido no Agru-
pamento pelos alunos da turma de en-
sino secundário de dupla certificação 
de Técnico Auxiliar de Saúde 13 (TAS 
13) e tem por objetivo sensibilizar toda 
a comunidade escolar para a prática do 
voluntariado enquanto expressão de ci-
dadania ativa e o seu contributo para o 
desenvolvimento de competências nos 
jovens em diferentes eixos: inclusão 
social, educação, empreendedorismo, 
emprego e cidadania.

Young VolunTeam

Nesta turma realizaram-se sessões de 
sensibilização, planificação e prepara-
ção das ações a empreender, respetiva-
mente nos dias 3, 10 e 24 de Fevereiro, 
dinamizadas pelos alunos, orientados 
pela professora Isabel Rocha, subcoor-
denadora do projeto, e pela diretora de 
turma. 

No dia 3 de março esta turma concre-
tizou as diversas atividades a que se ti-
nha proposto nomeadamente a recolha 
de tampinhas, doação de bens para o 
projeto “Ser Solidário” já em funciona-
mento no Agrupamento, visita solidá-
ria aos utentes do Lar da Santa Casa 
da Misericórdia do Fundão. Todos os 
intervenientes fizeram uma apreciação 
muito positiva do envolvimento dos 
alunos. 

A turma P TAS 13 (Curso Profissional de Técnico Au-
xiliar de Saúde) participante no projeto deverá con-
cretizar ações obrigatórias de divulgação do Volunta-
riado em cada turma dos alunos do Ensino Básico (1.º, 
2.º e/ou 3.º ciclos) 

Para além destas tarefas, são, também, responsáveis 
pelo estabelecimento de um projeto de Voluntariado de longo prazo.

No nosso Agrupamento estão a participar neste projeto duas turmas de 3º ano 
da Escola de Santa Teresinha, as turmas A e B do 5º ano e, ainda, as turmas 7º B 
e 8º A do 3º ciclo, que em conjunto com os colegas do ensino secundário, desen-
volveram pequenas ações em prol da sua comunidade. 

Assim, alguns realizaram atividades no âmbito da limpeza e incen-
tivo ao respeito pelo seu espaço escolar, promoção de uma atitude 
cívica na cantina do agrupamento, sensibilizando os alunos para o 
correto acondicionamento dos tabuleiros após as refeições, recolha 
de tampinhas e bens. A população sénior do Lar da Santa Casa da Mi-
sericórdia do Fundão recebeu a visita dos alunos em diversas ocasiões, quer para 
a oferta de “Bolachinhas solidárias” previamente confecionadas pelos alunos, 
com o patrocínio de uma empresa local, quer para uma visita reconfortante, ou 
ainda, um pequeno momento musical promovido pelos alunos do ensino articu-
lado da música, organizado em colaboração com a Academia de Música e Dança 
do Fundão e que se realizou no passado dia 17 de abril.

Fátima Corredoura

O Grupo de Teatro Histérico, no seu 
19º ano de idade, apresenta a sua cria-
ção VINIL1965, criada para festejar os 
50 anos da escola. A peça estreou no 
dia 15 de abril e tem realizado outros 
espetáculos para a comunidade escolar 
e regional. Com esta peça foi possível 
promover um trabalho multidisciplinar 
e transdisciplinar entre várias áreas 
artísticas e contou com a participação 
dos alunos de artes do 11º AV (sono-
plastia, luminotecnia, figurinos, cartaz, 
fotografia, frente de sala) e com a aluna 
Maria Bento do 12º AV no vídeo. Como 
coordenador deste projeto quero real-
çar a corretíssima postura cívica que os 
nossos alunos demonstraram durante 
as apresentações, pois o espetáculo 
também se faz do público e dos seus 
silêncios cúmplices ou dos seus risos 
atentos. Penso que este facto resulta de 
um trabalho que a maioria dos profes-
sores têm vindo a desenvolver na for-
mação dos nossos alunos. Assim vale 
a pena oferecer espetáculos à nossa 
escola. De 21 a 26 de abril o grupo vai 
participar com a peça VINIL 1965 no 
XXXVI Encontro Nacional de Teatro na 
Escola a decorrer no Funchal e em final 
de maio no Ensin’Arte no Teixoso. Que-
ro ainda dar os meus parabéns aos alu-
nos que têm coragem para desenvolver 

projetos que utilizam muitas horas dos 
seus tempos livres e que têm a gene-
rosidade de apresentar o seu trabalho 
perante plateias de grandes dimensões 
como foi a de dia 16 de abril que tinha 
cerca de 180 alunos e professores no 
anfiteatro. Termino com uma mensa-
gem de nossa aluna Ana Rosa Gonçal-
ves que participou no grupo há alguns 
anos atrás: “Este ano não posso estar 
presente e deitar aquelas lágrimas de 
saudade deste maravilhoso grupo! 
Quero dizer-vos para aproveitarem ao 
máximo tudo o que vão aprender ao 
longo dos anos e sobretudo para se di-
vertirem, sempre!

O teatro é das melhores coisas da vida 
e os amigos que fazemos através dele 
são especiais, porque na verdade vão 
sempre partilhar a mesma paixão. Nun-
ca desistam do que querem realmente 
ser, agora ou depois, o que interessa é 
seguir o sonho até ao fim!

E lembrem-se, Histéricos uma vez, 
Histéricos a vida toda! (e escrevo com 
letra maiúscula porque é assim que se 
escrevem os nomes de família).”

O coordenador do

Grupo de Teatro Histérico, António.

GRUPO DE TEATRO HISTÉRICO DO FUNDÃO (RE)VIVE 
E RECRIA 1965

Os Meus  50 anos de Ensino

Se eu desse aulas há 50 anos , teria começado três anos antes  de nascer. Mas, 
nessa altura optei antes por ficar sossegada em banho-maria, a preparar-me 
para essa tarefa tão inquietante que é nascer. Três anos depois, resolvi então 
sair do meu hotel de luxo, com Spa incluído, para começar a aprender constan-
temente. Como todos os bebés, parecia talvez  sábia. Fazia-me acompanhar da 
velha máxima socrática “só sei que nada sei” e, humilde perante o que ainda ha-
via para saber, perscrutava tudo e todos na ânsia de compreender. Nessa altura 
e pouco mais tarde como criança (foi só um abrir e fechar de olhos) reconheci 
conscientemente a ignorância e resolvi, que a busca de saber seria a minha 
forma de estar .  As pessoas, a natureza e as ideias, foram sempre o motor de 
todas as minhas perguntas, motor dos momentos de maior aprendizagem.

Há vinte e cinco anos arranjei uma sala de aula, lugar institucional, criado 
oficialmente para ensinar e, discretamente, para continuar a aprender. Assim, 
um quarto de século depois, continuo quase no mesmo sítio. Os passos que dei 
em direção ao conhecimento são ainda pequenos perante a infinidade de coisas 
ainda por saber. Por isso, tão depressa não gostaria de sair daqui. Não procuro 
ainda um lugar sossegado. Nem reservei viagem de regresso ao spa…

Catarina Crocker



12 | maio de 2015

Foi feita uma seleção a nível de escola 
no dia 13 de fevereiro de 2015, na can-
tina. Os selecionados, conjuntamente 
com os professores, deslocaram-se à 
capital/distrito, Vila Real a fim de par-
ticiparem no campeonato.

Relativamente aos jogos propriamen-
te ditos, a lista dos jogadores foi a se-
guinte:

Cães e Gatos - Beatriz Simões do 4°B e 
Fátima Boavista do 6°B 

Semáforo - Rita Proença do 4°A

Rastros - Lara Rocha do 4°B, Maria 
Gonçalves do 5°A e Afonso Gonçalves 
do 7°A 

Avanço - Rodrigo Teófilo do 6°A, Mi-
guel Antunes do 9°A e Diogo Oliveira 
do Peac12 

Produto - Calvin Guibillon do 9°A e 
Cristiano Cruz do Peac12 

Sesqui - Daniela Fernandes do 11LH

Como acompanhantes e responsáveis 
pelos alunos, seguiam os professores 
Carlos Ramos, Joaquim Guedes, Rui Nu-
nes, Joaquim Diogo e Alberto Nogueira. 
Como não poderia deixar de ser, esteve 
presente uma repórter dos aconteci-
mentos,  Ana Figueira  do 11LH  e um 
assistente de imagem, André Geraldes. 
Para completar, o senhor condutor que 
se disponibilizou para nos levar foi o 
senhor Michel, da Companhia Serra e 
Filhos, que adorou aturar-nos durante 
horas.

A viagem para o campeonato começou 
pelas 6h50, quando não se via ainda 
um único raio de sol. Fomos à Covilhã 
recolher mais jogadores, não é relevan-
te dizer quem são porque não perten-
cem ao nosso agrupamento. 

ALUNOS EM FUGA

Até à estação de servi-
ço de Abrantes, a viagem 
foi bastante proveitosa, 
pois a maior parte dos 

jogadores foram a dormir e assim rela-
xaram para os jogos. Quando lá chegá-
mos, deveriam ser umas 8h30, o pesso-
al esticou um pouco as pernas e comeu 
alguma coisa. A paragem foi curta e re-
tomámos o percurso. Mais uma vez, os 
jogadores refletiram de olhos fechados 
as estratégias a utilizar.

Quando finalmente chegámos ao nos-
so destino, por volta das 10:00h, foi 
complicado mantermo-nos todos jun-
tos, por isso, cada professor ficou com 
um ciclo e assim distribuíram-se as 
respetivas t-shirts dos jogos e os joga-
dores foram colocados na fila para en-
trarem enquanto os professores foram 
para a bancada assistir.

Comecei por andar pelas bancadas a 
tirar algumas fotografias, porém conse-
gui autorização para capturar fotos por 
entre os jogadores, monitores e supe-
riores do campeonato. Foi bastante gra-
tificante e interessante poder circular 
entre todas aquelas pessoas enquanto 
decorriam os jogos.

Os jogadores, antes de tomarem os 
seus lugares nas mesas para darem 
continuação à competição, esperavam 
numa sala que disseram ser abafada e 
silenciosa, onde se encontravam orde-
nados pelas diferentes cores das cami-
solas. 

Depois de iniciada a busca dos meus 
colegas do Fundão, nas suas respeti-
vas mesas de jogo, passou-se muito 
tempo até que estes entrassem para o 
pavilhão, mas, por fim, foram entran-
do e consegui encontrá-los enquanto 
jogavam. Os diferentes jogos foram 
decorrendo e cada jogador ia ganhan-
do e perdendo o campeonato. Os mais 
novos ficavam mais emocionados, mas 

já foi uma grande vitória para todos, 
terem participado e terem tido a opor-
tunidade de estar ali.

As horas passavam e por volta das 
12h30 ainda restavam dois jogadores 
em jogo. O Cristiano Cruz que, por um 
golpe de azar, perdeu o último jogo e o 
Diogo Oliveira que ficou apurado para 
as finais. Posto isto, às 14h00 pudemos 
ir para a cantina almoçar. Como o Dio-
go teria de estar presente no pavilhão 
às 14h15, passou à frente na fila com 
o professor Carlos enquanto os restan-
tes alunos respeitaram a fila. Depois de 
muito tempo à espera, fomos conver-
sando e ficámos a conhecer-nos melhor 
e pode dizer-se que vivemos uma aven-
tura naquela cantina da universidade, 
que não iremos esquecer. 

De seguida, regressámos ao pavilhão, 
onde decorriam as finais, para dar 
apoio ao último jogador ainda em com-
petição, da nossa escola. Infelizmente, 
o Diogo ficou em quarto lugar, e por 
isso, não ficámos para assistir à entre-
ga dos prémios, contudo o nosso cole-
ga e amigo ganhou ainda uma medalha 
e experiência no jogo do Avanço.

Pelas 5 da tarde, depois de algum con-
vívio, iniciámos a viagem de regresso 
e foram praticamente todos animados 
enquanto recebiam os seus certificados 
de participação. Na última paragem, co-
meu-se alguma coisa e todos foram re-
fletindo sobre o dia. Chegámos à nossa 
escola às 8h00 da noite.

De uma forma geral, todos os parti-
cipantes do Agrupamento de Escolas 
do Fundão participaram pelo interesse 
que têm sobre os jogos e todos gosta-
ram de participar por terem adquirido 
experiência em cada um dos jogos do 
seu interesse e por terem conhecido 
pessoas novas.

Relativamente à forma como foram 

tratados, os 
alunos mais 
novos gosta-
ram bastan-
te e os mais 
velhos, mais 
atentos aos 
pormenores, e eu posso concordar, 
achámos que a organização não foi a 
melhor, mas foram todos muito simpá-
ticos e prestáveis.

Alguns alunos mais ambiciosos, de 
uma forma positiva, afirmam que se ti-
vessem outra oportunidade, gostariam 
de subir ao pódio, nomeadamente a 
Daniela Fernandes, o Diogo Oliveira e o 
Cristiano Cruz.

Pela opinião dos professores, correu 
tudo bem, gostaram da experiência; ob-
viamente gostariam de ter visto algum 
ou alguns dos seus alunos subirem ao 
pódio, e por isso, não perdem a espe-
rança de que nos próximos anos, tal ve-
nha a acontecer.

Pessoalmente, os alunos Diogo Olivei-
ra, Cristiano Cruz e André Geraldes do 
Peac12 agradecem a todos os professo-
res que os acompanharam e pelo apoio 
dado, em especial aos professores Joa-
quim Guedes e Rui Nunes.

Eu queria agradecer também a todos 
os professores, especialmente aos pro-
fessores Joaquim Guedes e Rui Nunes 
que estiveram sempre comigo e me 
presentearam com uma lição que não 
irei esquecer. Um obrigado muito es-
pecial ao professor Carlos Ramos (meu 
professor de Macs), por me ter propor-
cionado uma experiência como a que 
vivi e por me ter influenciado de forma 
muito positiva a seguir os meus instin-
tos e me apoiou mesmo quando eu não 
fui apurada a nível de escola.

Esta foi a fuga mais divertida às aulas 
que estes alunos não vão esquecer!

Ana Figueira

No dia 6 de março de 2015 realizou-se o 11° 
Concurso Nacional de Jogos Matemáticos na 
Universidade de Trás os Montes Alto Douro 
(Utad), em Vila Real.
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Talvez impulsionados pela curiosidade de descobrir o significado 
de “Alelopatia”, ou pelo gosto que nutrem pelas Cerejas do Fun-
dão, alguns leitores terão curiosidade em descobrir mais sobre 
este projeto que está a ser executado por alunos de diversas tur-
mas do ensino secundário, sendo a maioria do 10º CT2. 

Lembramos que o projeto foi candidatado à 12ª edição do Prémio “Ciência na 
Escola” da Fundação Ilídio Pinho e ao concurso INOVA criatividade 2014/2015, 
tendo sido aprovado para desenvolvimento, no caso do primeiro concurso, rece-
bendo, pela ideia, um prémio de 500 euros destinado à execução da mesma. Re-
lativamente ao concurso INOVA, integrou o grupo dos 27 selecionados (número 
total, considerando todas as categorias do concurso), entre 143 candidatos da 
região Centro, para a fase regional, o que implicou uma defesa presencial peran-
te um Júri constituído por elementos representantes do IPJD, IAPMEI, Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, Ministério da Educação e Ciência, entre outros, com o 
objetivo de se selecionar um projeto, em cada categoria, para representar a re-
gião Centro na final nacional. A defesa do projeto foi efetuada no dia 24 de abril, 
na delegação regional da DGEstE, em Coimbra, por três alunos representantes do 
mesmo. Não obstante o excelente desempenho da Inês Pereira, do Raúl Barata 
e da Tatiana Antunes (alunos do 10ºCT2), o projeto não foi o selecionado para 
representar a região Centro na categoria da criatividade.

Mas afinal em que consiste o projeto? Primeiro vamos às alelopatias para que 
possam perceber melhor o objetivo da investigação. Alelopatia pode ser definida 
como qualquer efeito causado, direta ou indiretamente, por um organismo sobre 
outro, através da libertação (por volatilização, exsudação, lixiviação ou decom-
posição) no meio ambiente de produtos químicos (aleloquímicos) por ele elabo-
rados. Estes compostos não são essenciais para o desenvolvimento e reprodução 
dos organismos que os produzem mas têm efeito sobre os que os recebem.

No nosso projeto restringimo-nos aos efeitos que os aleloquímicos produzidos 
por plantas (chamámos-lhe plantas produtoras - P) exercem sobre outras plantas 
(mais especificamente na germinação das sementes e/ou no desenvolvimento de 
plantas que chamámos recetoras- R) 

Na Figura 1 esquematiza-se a forma de libertação de aleloquímicos pelas plan-
tas produtoras (P), transformações sofridas antes de atingirem as plantas rece-
toras (R) e efeitos produzidos.

Vários estudos centrados nos processos alelopáticos têm demonstrado que os 
aleloquímicos libertados pelas plantas podem ter uma ação estimulante, a baixa 
concentrações, e inibitória, caso se aumente a sua concentração. Estes estudos 
apresentam grande importância por terem permitido evidenciar a possibilidade 
dos aleloquímicos serem exploradas, por exemplo, como herbicidas e fertilizan-
tes naturais, constituindo uma alternativa aos produtos sintéticos, causando, 
assim, menos prejuízo ao meio ambiente e possibilitando uma melhoria da qua-
lidade dos produtos agrícolas. Adicionalmente permitem ultrapassar o problema 
decorrente do aumento da resistência de espécies infestantes aos herbicidas sin-
téticos. De facto, o uso excessivo e contínuo de herbicidas tem originado popu-
lações de infestantes resistentes, sendo uma necessidade mundial a exploração 
do potencial alelopático de plantas e a sua incorporação no sistema produtivo 
agrícola.

Numa ação interdisciplinar e com a colaboração de diversas entidades parceiras 
(instituto politécnico de Bragança, empresas - Joaquim Martins Duarte & Filhos, 
Lda.; Joaquim Batista Emílio & Filhos Lda e Câmara Municipal do Fundão) esta-
mos a responder a um dos principais desafios da Sociedade, o desenvolvimento 
sustentável, ao produzir herbicidas naturais e/ou fertilizantes a partir de plan-
tas da região do Fundão (infestantes e não infestantes, tóxicas e não tóxicas) e 
a aplicá-los no modo de produção de Cereja do Fundão. Para isso realizou-se 
bioprospeção de moléculas de interesse agronómico em extratos de diversas 

plantas (identificadas pelo professor João Paulo Fidalgo), algumas recolhidas no 
próprio cerejal, e avaliou-se o potencial alelopático dos extratos dos diversos 
órgãos das plantas recolhidas, em laboratório e no campo (cerejais). As figuras 2 
a 9 mostram algumas tarefas executadas e resultados obtidos.

ALELOPATIAS EM CEREJAIS DO FUNDÃO

Joaquim Martins Duarte & Filhos, Lda. 

Joaquim Batista Emílio & Filhos Lda.

P1 liberta aleloquímicos X e 
E que afetam diretamente o 

desenvolvimento da R1

P2 liberta aleloquímicos X os quais 
são modificados ou ativados por 

microrganismos em aleloquímicos Y, 
que afetam o desenvolvimento de R2

P3 liberta aleloquímicos X que estimu-
lam os microrganismos a produzir os 
aleloquímicos Z que afetam o desen-

volvimento de R3.

Figura 2 Cerejal em estudo
(início de março).

Figura 3 Recolha de plantas no 
cerejal.

Figura 4 Extratos produzidos, em 
diversas concentrações, a partir do 
caule e de folhas de uma planta.

Os resultados permitiram identificar um extrato com capacidade inibidora do 
desenvolvimento das plantas testadas, sugerindo que terá potencial para ser 
explorado e comercializado como um herbicida amigo do ambiente.

O projeto enquadra-se no plano estratégico de desenvolvimento local/ regio-
nal: privilegia a biotecnologia e a rentabilização de recursos naturais (plantas), 
sendo um incentivo à preservação ambiental e à produção e comercialização de 
novos produtos com interesse para a indústria fitofarmacêutica, como forma 
de dinamizar a economia do concelho e do país. A aplicação da investigação 
desenvolvida não se esgota nas plantas que foram objeto do trabalho (produ-
toras e recetoras), podendo generalizar-se, acrescentado valor à diversidade de 

espécies de plantas da Serra da Gardunha, não só pela 
via da investigação, mas também da inovação, no 
recém-criado Centro de Biotecnologia de Plantas 
da Beira Interior. É uma oportunidade de negócio, 
uma vez que as plantas são uma fonte inexplora-
da de aleloquímicos; tem mercado e é exportável, 

uma vez que há uma necessidade mundial de novos 
compostos por perda de eficácia dos atuais; permite 

diversificar a oferta formativa dos alunos adequando-a 
à evolução das necessidades sociais e da economia.

Professora Coordenadora: Maria João Baptista

Alunos do 10º CT2 2014/2015

Figura 5 Medição da condutividade 
nos extratos produzidos

Figura 6 Medição do pH nos extra-
tos produzidos.

Figura 7 Avaliação do potencial ale-
lopático dos extratos em laboratório. 

Bioensaio usando como modelo 
biológico Phaseolus vulgaris L.

Figura 8 Resultados do crescimento das plantas de 
Phaseolus vulgaris L. ao fim de 14 dias: (de baixo para 

cima) no controlo e nas situações de aplicação do extra-
to aquoso do caule de uma planta, nas concentrações 

1,5%, 3,0% e 4,5%. Para cada concentração foram efetu-
adas três réplicas e usadas em cada réplica 4 sementes.

Figura 9 Medição do comprimento da radícula e do 
hipocótilo, ao fim de 7 e 14 dias, em cada planta de 

Phaseolus vulgaris L.
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OFERTA FORMATIVA

Educação
Pré-escolar

A partir dos 3 anos de idade

1º
Ciclo

1º, 2º, 3º e 4º anos

2º
Ciclo

5º e 6º ano

Ensino
Secundário

10º, 11º e 12º ano

Jardim de Infância da

Capinha

Jardim de Infância dos

Enxames

Jardim de Infância da

Fatela

Jardim de Infância de

Pêro Viseu

EB Alcaria

EB Capinha

EB Fatela

EB Pêro Viseu

EB Salgueiro

EB Valverde

EB Santa Teresinha

OFERTA COMUM A TODAS 
AS ESCOLAS DO AGRUPA-
MENTO:
Disciplinas de Enriqueci-
mento Curricular (AEC):
Inglês
Educação Física
Expressões

Oferta Complementar:
Empreendedorismo e Cida-
dania

Francês no 1º e 2º ano
Ciências Experimentais no 3º 
anoREFEITÓRIO

PRÓPRIO

EB João Franco

ENSINO REGULAR

E

ENSINO ARTÍSTICO ARTI-
CULADO - Academia de 
Música e Dança do Fun-
dão

Cursos Científico-Humanísticos

Formação
Ciências e

Tecnologias

Ciências

Socioeconómicas

Línguas e

Humanidades

Artes

Visuais

Geral

Português

Língua Estrangeira 

Filosofia

Educação Física

Específica

Trienal
Matemática A Matemática A História A Desenho A

Específica

Bienais

(escolher 2)

Física e Química A

Biologia e Geologia

Geom. Descritiva A

Economia A

Geografia A

História B

Geografia A

Líng. Estrang. I, II 
ou III

Literatura

Portuguesa

Mat. aplic. às ciênc. 
sociais

Geom. Descritiva A

Matemática B

Hist. da Cult. e das 
Artes

Destinam-se a alunos que concluíram o 9º ano de es-
colaridade; que pretendem obter uma formação de ní-
vel secundário  e, posteriormente, uma formação 
de nível superior.

Formação Auxiliar de saúde
Produção agrária

variante vegetal

Gestão e programação 
de sistemas informáti-

cos
Psicossocial Vitrinismo

Serviços

jurídicos

Formação 
sóciocultural

Português

Língua Estrangeira

Área de Integração

Educação física

Tecnologias de informação e comunicação

Formação 
científica

Matemática

Física e química

Biologia

Matemática

Química

Biologia

Matemática

Física e química

Matemática

Psicologia

Sociologia

Matemática

História da cultura e 
das artes

Geometria descritiva

Matemática

Economia

Direito

Formação 
técnica

Saúde

Gestão e org. dos serv. 
cuidados de saúde

Comunicação e relações 
interpessoais

Higiene, segurança e 
cuidados gerais

Mecanização agrícola

Economia e gestão

Produção agrícola

Transformação

Arquitetura de compu-
tadores

Sistemas operativos

Redes de comunicação

Programas e sistemas 
de comunicação

Área de expressões

Comunidade e interven-
ção social

Animação sociocultural

Psicopatologia

Vitrinismo e exposição

Design e tec. da comuni-
cação

Merchandising

Desenho

Direito processual

Org. judiciária e práti-
cas registral/notarial

Técnicas de administra-
ção e relações públicas

Informática e contabili-
dade judiciais

Cursos Profissionais
Percurso formativo mais prático e voltado para o mundo do trabalho; 

Permitem a possibilidade  de prosseguir estudos no ensino superior.

Condições de Acesso   

9º ano de escolaridade ou formação equivalente



maio de 2015 | 15

OFERTA FORMATIVA
DO AGRUPAMENTO

DE ESCOLAS
DO FUNDÃO2015

3º
Ciclo

7º,8º e 9º ano

Ensino
Secundário

10º, 11º e 12º ano

EB João Franco

Escola Secundária

ENSINO REGULAR

ENSINO ARTÍSTICO ARTI-
CULADO - Academia de 
Música e Dança do Fun-
dão

CURSOS VOCACIONAIS

Componentes de 
Formação

Domínio de Formação

Geral

Português

Matemática

Língua Estrangeira

Educação Física

Complementar

História

Geografia

Ciências Naturais

Físico-Química

Vocacional

Comércio

Princípios básicos de eletricidade 
e eletrónica

Informática

Prática simulada
Formação em contexto de 
trabalho nas 3 áreas vocacionais

CURSOS VOCACIONAIS

Turma de 1 ano

Turma de 2 anos

Os Cursos Vocacionais criam uma alternativa mais adap-

tada aos jovens que procuram um ensino mais prático, 

mais técnico e mais ligado ao mundo das empresas.

Condições de acesso

Jovens com idade igual ou superior a 13 anos.

Com 2 retenções no mesmo ciclo ou com 3 retenções em 

ciclos diferentes.

Encaminhamento após processo de avaliação vocacional.

O acesso exige o acordo dos Encarregados de Educação.

Prosseguimento de estudos/Formação

Os alunos dos cursos vocacionais que concluam o 9º ano 

podem prosseguir estudos nas seguintes vias de ensino:

a) No ensino regular, desde que tenham aproveitamento nas 

provas de exame finais de 9º ano;

b) No ensino profissional, desde que tenham concluído com 

aproveitamento todos os módulos do curso;

c) No ensino vocacional de nível secundário, desde que te-

nham concluído 70% dos módulos da componente geral e 

complementar e 100% dos módulos da componente voca-

cional.

Formação Auxiliar de saúde
Produção agrária

variante vegetal

Gestão e programação 
de sistemas informáti-

cos
Psicossocial Vitrinismo

Serviços

jurídicos

Formação 
sóciocultural

Português

Língua Estrangeira

Área de Integração

Educação física

Tecnologias de informação e comunicação

Formação 
científica

Matemática

Física e química

Biologia

Matemática

Química

Biologia

Matemática

Física e química

Matemática

Psicologia

Sociologia

Matemática

História da cultura e 
das artes

Geometria descritiva

Matemática

Economia

Direito

Formação 
técnica

Saúde

Gestão e org. dos serv. 
cuidados de saúde

Comunicação e relações 
interpessoais

Higiene, segurança e 
cuidados gerais

Mecanização agrícola

Economia e gestão

Produção agrícola

Transformação

Arquitetura de compu-
tadores

Sistemas operativos

Redes de comunicação

Programas e sistemas 
de comunicação

Área de expressões

Comunidade e interven-
ção social

Animação sociocultural

Psicopatologia

Vitrinismo e exposição

Design e tec. da comuni-
cação

Merchandising

Desenho

Direito processual

Org. judiciária e práti-
cas registral/notarial

Técnicas de administra-
ção e relações públicas

Informática e contabili-
dade judiciais

Cursos Profissionais
Percurso formativo mais prático e voltado para o mundo do trabalho; 

Permitem a possibilidade  de prosseguir estudos no ensino superior.

Condições de Acesso   

9º ano de escolaridade ou formação equivalente

Certificação             

 Curso do nível secundário de educação;

 Qualificação profissional de nível 4. Pré-inscrições abertas
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No dia 7 de março, os alunos Ângela 
Cardoso, Jorge Santos e Raul Barata, da 
turma 10º CT2, participaram na semifi-
nal das Olimpíadas de Química +, que 
decorreu na Universidade de Aveiro. 
Durante a manhã, os alunos realizaram 
uma prova teórica, aplicando os conhe-
cimentos adquiridos na disciplina de 
Física e Química A. À tarde, antes da 
divulgação dos resultados, o professor 
doutor Paulo Claro apresentou “Quími-

Olimpíadas de Química +

No dia 8 de 
abril, realizou-
-se uma visita 
de estudo a Lis-
boa. Esta visita 
organizada no 
âmbito da Filo-
sofia tratou-se 
de uma ativi-
dade interdis-
ciplinar que en-
volveu também 
outras discipli-
nas tais como 
Física e Quími-
ca, Biologia e Geologia, História A, Área 
de Expressões e História e Cultura das 
Artes. Sete professores, cerca de 80 
alunos do 11º ano e 23 alunos da turma 
APS 12, deslocaram-se primeiramente à 
Fundação Gulbenkian para aí terem vi-
sitas orientadas no Museu e no Centro 
de Arte Moderna. Durantes as diversas 
visitas na Fundação Gulbenkian, foram 
explorados os temas adequados aos 
interesses de cada turma “Isto é arte?! 
Compreender a arte contemporânea”,  
“Ser moderno é...? Modernismo, mo-
dernidade e vanguardas” e “ A ciência 
na arte”. 

Após o almoço nos magníficos jardins 
da Gulbenkian, o grupo deslocou-se ao 
Pavilhão do Conhecimento para visitar 

Visita Filosófica à Gulbenkian e “Loucamente”

as exposições 
“Explora” e 
“Loucamente”. 
Aí as duas ex-
posições mui-
to interativas 
foram as de 
maior agrado 
para os alunos 
participantes. 
Loucamente 
trata do bem-
-estar da men-
te, da saúde 
mental e leva 

a refletir sobre os nossos preconceitos 
sobre as fobias, depressão, esquizofre-
nia, entre outros problemas. A exposi-
ção “Explora” aborda diversos temas 
tais como luz, visão, ondas, perceção e 
o papel fundamental que o cérebro de-
sempenha na forma como perceciona-
mos o mundo.

A maioria dos alunos classificou esta 
visita de muito interessante, muito 
dinâmica, referiu de forma positiva 
as aprendizagens adquiridas nas ati-
vidades orientadas, destacou ainda a 
exposição Loucamente por ser tão in-
terativa e lamentou a falta de tempo 
para conhecer ainda melhor o museu 
Gulbenkian.

Catarina Crocker

No dia 18 e março de 2015, as turmas de quinto ano foram visitar a cidade do 
Porto. Nesta visita tiveram a oportunidade de conhecer diversos lugares, diferen-
tes dos que estão habituados a ver.

Começamos por viajar num barco rabelo, chamado São Telmo, sobre o Rio Dou-
ro, este, levou-nos numa viagem fabulosa. 

Observámos várias pontes, entre elas, as 
pontes Luís Iº, D. Maria Pia e S. João.

A ponte Luís Iº fora construída para a pas-
sagem do metro, inaugurada no ano de 1986. 

A ponte D. Maria Pia, fundada em 1877, levou 
vinte e dois meses a construir, permitindo as-
sim a ligação entre duas margens.

Por fim, a ponte de S. João, projectada por 
Edgar Cardoso, foi construída para substituir 
a ponte D. Maria Pia, sendo anunciada no dia 
de S. João. 

Concluindo a viagem de barco, ficámos a sa-
ber que a Ribeira do Porto foi considerada pa-
trimónio mundial pela Unesco, é o lugar mais 
típico da cidade.

Depois desta maravilhosa aventura pelo rio, 
através de uma visita guiada, conhecemos as 
instalações da “ Biblioteca Pública Municipal 
do Porto ”, fundada em 1833 por ordem de D. 
Pedro IV. Em 1876, esta tornou-se estabeleci-
mento municipal. 

Neste local encontrámos uma sala dedicada 
a Eugénio de Andrade, um dos mais famosos 
poetas portugueses, que nasceu e viveu uma 
parte da sua vida no concelho do Fundão.

Seguiu-se uma merecida e animada pausa 
para almoço, nos claustros da Biblioteca Mu-
nicipal.

De seguida realizámos uma agradável visita 
à Sé Catedral do Porto. Pudemos visitar várias 
salas e em cada uma descobrimos tesouros do 
nosso património.

Por último assistimos a uma peça de teatro 
chamada “ O lugar desconhecido ”, de Álvaro 
Magalhães, no teatro Pé de Vento. A peça foi 
interpretada por uma atriz, que representava 
vários papéis ao mesmo tempo.

A história aborda a vida de alguns animais da 
floresta que tentam descobrir o que é o amor 
e, por isso, embarcam numa grande aventura!

No fim de um dia espectacular regressámos ao Fundão com muitas memórias 
de uma cidade incrível!

Matilde Marcelino nº21 5ºC

Joana Almeida nº13 5ºC

ca em Espetáculo!!!”, envolvendo expe-
riências de caráter lúdico.

Opinião dos alunos: ”A participação 
nas Olimpíadas de Química + serviu 
para obtermos mais conhecimentos de 
Química e para nos motivar a estudar e 
a interessarmo-nos mais por esta área 
da ciência, foi uma experiência enrique-
cedora e para repetir”.

Maria de Fátima Amaral e Maria de 
Lurdes Barreiros

Visita de estudo ao Porto
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Ana Brioso, professora de História e alunos do 12LH

No dia 19 de março foi realizado um colóquio na escola sede do Agrupamento, 
dinamizado por Sara Hummeid, aluna síria do 2º ano da licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas na UBI, no âmbito da Plataforma Global de Assistência Académica 
de Emergência a Estudantes Sírios fundada por Jorge Sampaio, em parceria com 
outros organismos internacionais. Sara Hummeid veio acompanhada por uma 
aluna turca, Elanur Yigit, que estuda Ciências Políticas e Relações Internacio-
nais na UBI, ao abrigo do programa de intercâmbio universitário europeu Eras-
mus+. O colóquio foi organizado pelo presidente da Associação de Estudantes 
do Agrupamento de Escolas do Fundão, Afonso Canavilhas, e por David Resende, 
membro da ESN (Erasmus Student Network) da UBI, estudante de Engenharia 
Aeronáutica, que coadjuvou a aluna na sua exposição. A presença desta aluna 
síria permitiu a partilha de algumas das suas experiências relativas ao seu país, 
a nível cultural, religioso, socioeconómico e político, contribuindo para alertar os 
nossos alunos para as questões transnacionais do mundo 

“Foi uma sessão muito interessante, diferente de algo a que alguma vez 
assisti. Foi bom ver as diferenças culturais a nível da gastronomia, religião 
e mesmo do vestuário. Foi esclarecedor compreender a situação atual da 
Síria, ouvindo diretamente uma pessoa envolvida no conflito.”

Patrícia 

“Ficámos a conhecer a Síria numa perspetiva diferente, aos olhos de uma 
pessoa, a Sara, que nos esclareceu as dúvidas sobre a situação que o país 
atravessa e nos esclareceu sobre alguns aspetos da cultura muçulmana”.

Bárbara e Diogo 

Associação de Estudantes traz aluna síria à escola

“Permitiu a reflexão sobre um tema que tem causado muita discussão na 
atualidade, que levou a mudanças de opinião e falsos julgamentos, muitas 
vezes influenciados pelos média”.

Diana e Ana Fernandes

“Considero que é necessário um certo nível de coragem para falar sobre 
um assunto tão atual e atribulado que é a guerra na Síria”.

Maria

“Achei de extrema importância a vinda da Sara à nossa escola. Apren-
demos muito acerca dos problemas do mundo atual, em particular os que 
afetam as sociedades do médio oriente”.

Sílvia

atual que cruzam as suas fronteiras. Os alunos do 10º, 11º e 12º LH ouviram 
falar na primeira pessoa de temas como o terrorismo, o fundamentalismo islâ-
mico, o estado islâmico e os conflitos bélicos, como o que se vive na Síria desde 
2011, entre rebeldes e as forças do regime de Bashar al-Assad, na sequência do 
qual os estudantes sírios foram obrigados a interromper os seus estudos e mui-
tos deles a engrossar o elevado número de refugiados que o Mundo contabiliza 
nos primórdios do séc. XXI. A iniciativa do antigo chefe de estado ao promover 
a vinda de jovens refugiados para Portugal através da Plataforma Global dos 
Estudantes Sírios tem como principal objetivo a esperança que alunos como a 
Sara Hummeid possa voltar à Síria para “ajudar a reconstruir o seu país”, com 
um futuro tão incerto. 

Ao Afonso Canavilhas e David Resende obrigada por terem permitido a vinda 
da Sara Hummeid à nossa escola.

Os alunos consideram esta iniciativa muito positiva:

No passado dia 2 de março, os alunos 
do 10º ano da turma TAL14 foram visi-
tar a empresa Repsol Polímeros - Com-
plexo Petroquímico de Sines, no âmbito 
das disciplinas Analises Químicas, Tec-
nologia Química e Qualidade, Seguran-
ça e Ambiente.

A Repsol Polímeros é uma empresa 
que transforma a nafta em PEBD (po-
lietileno de baixa densidade), PEAD 
(polietileno de alta densidade), ETBE 
(éter metílico de butilo terciário), entre 
outros. O complexo petroquímico pro-
duz 145 000 toneladas de PEBD, que é 
utilizado, por exemplo na produção de 
filmes para embalagens de alimentos e 
para cobertura de estufas. Este comple-
xo também gera 150 000 toneladas de 
PEAD, que é empregue, por exemplo, 
na produção de fibras para o fabrico de 
cabos, cordas e redes. A empresa ain-
da produz 53 000 toneladas de ETBE, 
que é uma substância que substitui o 
chumbo na gasolina. 

A Repsol Polímeros contribui para o 

Visita de estudo à Repsol Polímeros – TAL14

desenvolvimento sustentável, assumin-
do um compromisso responsável com 
a segurança, o ambiente e a qualidade 
dos seus produtos. E para isso, conta 
com os melhores profissionais para 
levar a cabo um processo de melhoria 
contínua, que supõe a constante cria-
ção de novas ideias, produtos e servi-
ços. 

Esta visita foi muito agradável e inte-
ressante, tendo contribuído muito para 
a nossa aprendizagem. Visitou-se o La-
boratório de Controlo de Qualidade da 
empresa, onde se observaram alguns 
testes laboratoriais de controlo de qua-
lidade do plástico que se pode produ-
zir com o polímero PEBD. Infelizmente 
não foi possível visitar mais setores do 
Complexo Petroquímico de Sines por 
questões de segurança. 

A turma gostaria de agradecer à D. 
Natália que nos acompanhou na visi-
ta pelo complexo e nos explicou como 
funciona cada infra-estrutura.

Figura 1 - Laboratório de Controle de Qualidade da Repsol Polímeros

Figura 2 – Complexo Petroquímico de Sines

Figura 3 - Turma TAL14 na Repsol Polímeros
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No dia 23 de Abril, na nossa 
escola, ouvimos a Dr.ª Isabel 
de Melo, da União dos Resis-
tentes Antifascistas, falar-nos 
da sua história antes do 25 de 
Abril de 1974.

Ouvimos o poema “As portas 
que Abril abriu” do poeta José 
Carlos Ary dos Santos, magni-
ficamente interpretado, pelo 
aluno do 6ºE Francisco Barata 
e pelo seu pai, Alexandre Ba-
rata. Foi um momento muito 
emocionante!

De seguida, todos os alunos 
e professores se puseram de 
pé, para cantar a emblemáti-
ca canção “Grândola Vila Mo-
rena” de Zeca Afonso, sob a 
orientação do nosso professor 
de Música Luís Costa.

O 25 de Abril de 1974 traz-nos recor-
dações emocionantes, às vezes tristes.

A Dr.ª Isabel de Melo contou-nos as 
histórias, medos, emoções, e às vezes 
algumas aflições, que os portugueses 
passavam, antes do 25 de Abril ao se-
rem presos injustamente, torturados 
e muitas vezes mortos, apenas por 
pensarem de maneira diferente do Sa-
lazar e do regime de ditadura que ins-
talou no nosso país, durante 48 anos.

Disse-nos ainda, que naquela altura, 
havia miséria e pobreza em grande 
parte da população.

Falando de Abril…

Esta senhora viveu muitas dificulda-
des financeiras, mas nem assim deixou 
de concretizar os seus sonhos.

Isabel de Melo e todos os seus amigos 
podem ser chamados guerreiros, por-
que reivindicaram e protestaram tudo 
o que puderam e mesmo que alguns 
fossem presos e torturados, ninguém 
desistiu e acho que foi isso que fez com 
que o país mudasse e se desse a mara-
vilhosa transformação que foi o 25 de 
abril de 1974.

Beatriz Pereira, 6ºD

Lutar por uma causa é algo nobre, porque devemos sempre mostrar a nossa 
opinião. A meu ver, devemos apenas lutar por causas importantes, como a liber-
dade e a igualdade.

No meu ponto de vista, a liberdade é um dos direitos humanos mais negado, 
visto que os governos querem sempre tomar o controlo das situações. Por exem-
plo, a liberdade de expressão é uma causa que nunca se deve deixar de defender, 
visto que muitos antepassados nossos perderam a vida a lutar para a adquirirem 
e nos países subdesenvolvidos, ainda é negada à maioria da população.

A igualdade, a meu ver, é também uma causa muito nobre que deve ser sempre 
defendida, visto que todos os seres humanos devem ter os mesmos direitos e 
deveres. A título de exemplo, a igualdade na educação é algo que, nos países 
mais pobres, não é muito aplicado. Malala, por exemplo, é uma jovem que quase 
perdeu a vida a lutar pela igualdade na educação, visto que, no seu país, as mu-
lheres devem ficar em casa e apenas os rapazes devem frequentar a escola. Pela 
sua luta por esta causa, ela recebeu o Prémio Nobel da Paz.

Finalmente, e na minha opinião, deve-se sempre lutar por uma causa que seja 
justa e nobre, mas não penso que seja necessário lutar por uma causa menor, 
visto que não vai beneficiar ninguém. 

Sofia Rolão Esteves, 9ºD 

Na minha opinião, é bastante importante cada um lutar por uma causa, defen-
der os seus interesses e crenças. 

Algumas das causas mais atuais são: a luta pela igualdade entre raças, sexos e 
religiões, juntamente com a luta pela liberdade de expressão. Muitas destas cau-
sas têm vindo a ser alcançadas devido ao esforço incansável dos seus apoiantes, 
mas não é assim em todo o lado. 

Em muitos países africanos, a mulher é ainda considerada um ser inferior ao 
homem. Já na Coreia do Norte e na China, como em muitos outros países, está 
instaurada uma ditadura e os habitantes destes países têm ainda a sua vida ame-
açada caso infrinjam a lei. Há ainda outros países onde ter uma religião diferente 
da dos demais pode levar à morte, como temos ouvido falar nos meios de comu-

No meu ponto de vista, nós devemos lutar por uma causa, ao invés de não fa-
zer absolutamente nada, desde que essa luta não prejudique, de certa forma ou 
gravemente, o meio que nos rodeia e até mesmo nós próprios.

 São diversos os exemplos de causas pelas quais se deve lutar, podem ir desde 
pequenas coisas até outras maiores que podem mover o mundo ao nosso redor. 
Penso que algumas das lutas que se devem apoiar incondicionalmente são a 
procura da liberdade e dos direitos humanos, estes aspetos estão cada vez me-
nos presentes no mundo e precisam de ser reforçados de modo a que todas as 
pessoas possam ter acesso a eles para que possam viver num mundo livre de 
restrições e injustiças.

 No entanto, estas lutas podem tornar-se excessivas e doentias ao ponto de in-
cluírem armas e outras artilharias que são responsáveis por um grande número 
de mortos. Um exemplo disto são os países do Oriente e os países Árabes que, 
para difundirem a sua religião e para a defender, são capazes de cometer atos 
miseráveis que afetam milhares de pessoas direta ou indiretamente.

 Para concluir, penso que os cidadãos do planeta devem lutar pelas coisas com 
as quais não concordam, desde que essas revoltas sejam por causas lógicas e 
conscientes e que sejam feitas de maneira a não comprometer os indivíduos não 
envolvidos.

Eduarda David, 9ºE

nicação, isto acontece em alguns países árabes. 

Um caso ainda atual, mas que no passado tomou proporções surreais é o ra-
cismo. O ódio e o nojo que a raça branca tinha às outras, especialmente à negra, 
levou ao apartheid, depois veio o holocausto que levou à morte milhões de hu-
manos indefesos. 

É claro que todas as pessoas têm o direito a uma vida de liberdade e igualdade, 
por isso, todos os países deviam tomar medidas para tal. 

Penso que o importante é não esquecer que a "união faz a força" e que nunca 
nos devemos rebaixar ou deixar de defender os nossos ideais. 

Henrique Silva, 9º D

OPINIÃO
"Lutar por uma causa ou deixar as coisas como estão?"

Na verdade a proteção civil é uma tarefa de todos.

Todos nós devemos conhecer medidas para nos auto protegermos, isto é, ter 
presente os perigos que podem ocorrer e saber atuar em situações de emergência.

 Neste sentido o Clube de Proteção Civil promove toda uma série de iniciativas 
que vão desde a realização de seminários, elaboração e difusão de informação e 
visitas, visando atrair a atenção dos alunos e restante comunidade escolar, para 
a importância de se estar informado e ter um comportamento de prevenção.

Assim, no dia 2 de dezembro, os alunos do VOC14 realizaram uma visita aos 
Bombeiros Voluntários do Fundão onde puderam conhecer o trabalho desenvol-
vido por esta instituição com vista à proteção dos cidadãos;

Também no 1º período, os alunos do Curso Profissional de Animação Social 
foram aos bombeiros aprender regras de primeiros socorros, conhecimento que 
lhes é fundamental para as tarefas que virão a desempenhar futuramente;

Dia 15 de janeiro, desenvolveu-se uma ação de sensibilização e prevenção dos 
fogos florestais, promovida pela GNR, onde participaram os alunos do VOC 14, 
11º CTAV e 12 CT1 e CT2. Os alunos puderam ouvir as explicações do sargento 
Martinho, sobre medidas a implementar por todos, para poder usufruir e prote-
ger a floresta e as nossas casas, dos incêndios florestais;

No dia 11 e 12 de fevereiro os alunos do 9ºA, B e C puderam participar numa 
ação de Prevenção e Segurança Rodoviária levada a cabo pela SCUTVIAS.

Dia 20,  sob o tema " Proteção Civil e a Educação para o Risco", o Comando Dis-
trital de Socorro de Castelo Branco, desenvolveu na nossa escola diversas ações: 
destinada aos alunos do 2º ciclo com o tema "Evacuação da Escola"; destinado 
aos alunos do 1º ciclo, com o tema "Que riscos podem ocorrer na escola" e  des-
tinada aos alunos do Secundário, "Medidas de autoproteção".

Envolvendo toda a comunidade esco-
lar realizou-se também um simulacro.

Assim, o Clube de proteção civil é um 
clube virado para os alunos e comuni-
dade escolar que conta com a colabo-
ração de várias entidades exteriores 
como os Bombeiros Voluntários do 
Fundão, o Gabinete da Proteção Civil, a 
GNR, a SCUTVIAS, o Comando Distrital 
de Socorro de Castelo Branco, além de 
outros.

O que faz o Clube de Proteção Civil?
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No âmbito do Projeto INOVA foram submetidas 9 candidaturas ao Concurso 
INOVA IDEIAS, distribuídas pelas categorias: Inova Social; Inova Criatividade e 
Inova Negócio. Os projetos candidatos foram os seguintes: 

Super precisão – alunos do 10º CSE e professor António Amaral

Corpo Quente, alma quente - alunos do 10º CSE e professor António Amaral

World Beira Baixa - alunos do 10º CSE e professor António Amaral

Guarda-sol energético - alunos do 10º CSE e professor António Amaral

Taekwondo como ação social - alunos do 10º CSE e professor António Amaral

Made in Pêro Viseu – alunos do 1º ciclo – Pêro Viseu e professor João Boléu

Está na Hora! – alunas do TAS13 e professora Alda Fidalgo

Há mais para descobrir no Fundão..."Cerejas de inverno!" – Alunos do Voc. 13 
e professora Olga Morais

Alelopatias em cerejais do Fundão - alunos do 10º CT2 e professora M. João 
Baptista

A colega M. José Peixoto, do 1º ciclo (Santa Teresinha), também tentou candida-
tar o projeto “A música faz bem?”, mas por problemas na plataforma, a candida-
tura não conseguiu ser submetida.

Foi ainda elaborada e submetida uma candidatura ao Prémio INOVA ESCOLA.

Dos projetos apresentados foram selecionados para passar à fase regional os 
projetos “Made in Pêro Viseu” e “Alelopatias em cerejais do Fundão” que repre-
sentaram o nosso Agrupamento no dia 24 de abril nas instalações da DGEstE, 
em Coimbra. Os alunos apresentaram os projetos perante um júri costituído por 
elementos de diversas entidades: Agência Nacional para a Qualificação e o Ensi-

NOTÍCIAS DO EMPREENDEDORISMO NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

Projeto “Made in Pêro Viseu”. Adria-
na Mesquita & Leonor Sousa (4º ano 

Pêro-Viseu)

PROGRAMA DA VISITA AO PARLAMENTO EUROPEU 
(ESTRASBURGO) -  DE 5 A 10 DE MAIO
Vinte e quatro alunos do AEF participarão no dia 7 de maio na sessão do Euros-

cola, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, prémio atribuído pelos resultados 
no concurso INOVA no ano letivo anterior. Os alunos serão acompanhados pelas 
professoras Alda Fidalgo, Daniela Martins, Maria João Baptista e Olga Morais.  O 
programa da visita é o seguinte:

Dia 5 de maio (Terça-feira)
14.00 h Saída do Fundão

Dia 6 de maio (Quarta-feira)
17.00-18.00 h Chegada a Estrasburgo 

Dia 7 de maio (Quinta-feira)
8.00 h Início da Sessão EUROSCOLA no Parlamento Europeu 
10.00 h Apresentação das escolas - Presidente da Associação de Estudantes 
do AEF
12.45 h Almoço no Parlamento Europeu
14.00 h Discussão dos temas trabalhados nas escolas
16.00 h Apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho 

Dia 8 de abril (sexta-feira)
10.15 h Viagem de barco “Strasbourg, 20 siècles d´histoire” 
14.30 h Visita Guiada à catedral Notre Dame e La Vielle Vile  
21.00 -22.00 h Partida para Poitier 

Dia 9 de maio (Sábado)
9.00 h Entrada no parque do Futuroscope 
21.30 h Espetáculo noturno no Futuroscope

Dia 10 de maio (Domingo)
8.00 h Saída em direção ao Fundão 
22.00-23.00 h Chegada prevista ao Fundão

MANUAL DE EMPREENDEDORISMO DOS 13 AOS 18 ANOS
No âmbito do projeto Aplicação do Manual de Empreendedorismo dos 13 aos 

18 anos, parceria entre a UBI e a Fundação DELTA, em que estamos a participar, 
realizou-se no dia 17 de abril uma formação de empreendedorismo, em Campo 
Maior. Participaram nesta formação as professoras M. José Pires, Alice Gama e 
Lúcia Lã, que consideraram a formação muito enriquecedora.

No âmbrito deste projeto vai realizar-se no dia 22 de maio o I Meeting da Pla-
taforma DELTA de Escolas Empreendedoras, na UBI.  O programa deste evento 
está ainda a ser construído, mas prevê-se que durante a manhã haja algumas 
comunicações de empresários/empreendedores e algumas dinâmicas. Durante 
a tarde as escolas participantes irão apresentar as experiências que tiveram na 
aplicação do manual de empreendedorismo dos 13 aos 18 anos, seguindo-se a 
apresentação de alguns projetos. 

O nosso agrupamento irá também participar neste evento. 

PROJETO MINI-EMPREENDEDORES
No concurso Mini-empreendedores promovido pela Science4you, que tem por 

objetivo a criação de um jogo ou um brinquedo criativo e inovador, foram sub-
metidas duas candiadturas:

Sacos sensoriais – 3 alunos do 2º ciclo do Ensino especial e as professoras Isa-
bel Rocha e Fernanda Oliveira

Estilistas com estilo! – 3 alunas do 1º ciclo da escola de Alcaria e as professoras 
Alice Gama e Alda Fidalgo

Aguardamos agora pelos resultados deste concurso.

no Profissional; Direção-Geral da Educação; Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares; Agência para a Competitividade e Inovação; do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Banco de Inovação 
Social. 

Segundo testemunhos de quem esteve presente, todos os alunos apresentaram 
os seus projetos de uma forma muito entusiasta e empenhada, demostrando um 
grande profissionalismo. Parabéns aos alunos, à professora M. João Baptista e 
professor João Boléu, que os acompanharam e orientaram.

Para todos os alunos e professores que submeteram ou procuraram submeter 
projetos ao concurso INOVA IDEIAS vai também o merecido reconhecimento 
pelo empenho e trabalho realizado. 

Projeto “alelopatias em cerejais do Fundão. 
Raúl Barata; Inês Pereira e Tatiana Antunes 

(10ºCT2)
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Certo dia, estava eu e o meu amigo 

Manuel num barco e começámos a sen-

tir a força do vento e a intensidade da 

chuva, uma grande tempestade aproxi-

mava-se.

Devido à tempestade, tivemos que nos 

refugiar numa ilha deserta.

A tempestade continuava imparável, 

até que nos apareceu uma bela fada, 

que nos deu um pó mágico que pode-

ríamos usar para parar a tempestade. 

Mandamos o pó ao ar, e como por ma-

gia, a tempestade parou imediatamen-

te.

Entretanto, enquanto descansávamos 

e descontraíamos daquele susto inicial 

e da surpresa de ter visto pela primeira 

vez uma fada, apareceu um ser vesti-

do de branco, que nos pareceu ser um 

anjo celestial, que nos disse, que devi-

do à tempestade, tínhamos consegui-

do atravessar o portal do tempo e que 

por isso, nós os dois, tínhamos sido os 

eleitos para atravessar os Cinco Reinos. 

Apesar do receio, acabámos mesmo 

por aceitar este novo desafio, pois era 

uma oportunidade única para conhecer 

outras dimensões, novos povos, novas 

culturas e novos reinos.

No Reino das Bruxas, atravessámos 

tempestades, ventos e enfrentámos 

monstros.

No Reino das Sereias, cruzámos ma-

res, vimos tubarões e eu quase fiquei 

fechada numa amêijoa gigante.

No Reino dos Gigantes, foi tudo bem 

mais fácil, porque eles eram bons seres, 

apesar do tamanho, apenas precisavam 

de companhia, pois sentiam-se sós.

No Reino dos Duendes, cruzámo-nos 

com formigas gigantes e plantas carní-

voras, que nos tentavam comer.

Finalmente, no último reino, o Rei-

no das Fadas Egoístas eu e o Manuel, 

estivemos mesmo em perigo de vida, 

estas fadas pérfidas prenderam-nos, 

acorrentaram-nos a grilhetas e colo-

caram-nos em masmorras húmidas e 

frias sem qualquer alimento. Tivemos 

sorte, já que fada boa, que nos tinha 

concedido o pó mágico, quando soube 

da nossa frágil situação, salvou-nos do 

cativeiro e levou-nos ao nosso mundo e 

à nossa dimensão.

Entretanto, ouvi o toque estridente do 

meu despertador que me “chamava” 

para mais um dia de escola. Com pena 

de não ter vivido realmente esta aven-

tura e ao mesmo tempo aliviada por 

ter sido apenas um sonho, levantei-me 

animada com o objetivo de transcrever 

para o papel esta minha aventura fan-

tástica, mas irreal.

Joana Oliveira, 5º B

AS AVENTURAS DE JOANA 
E DO MANUEL

Há alguns anos atrás, durante o ve-
rão, fui dar um passeio a Viseu, com os 
meus pais e a minha irmã.

Na viagem de regresso, apesar de ser 
no mês de julho, chovia muito e estava 
nevoeiro.

Passámos numa aldeia em que a es-
trada estava cortada e havia um desvio. 
Seguimos as indicações, mas não se via 
muito bem, porque entretanto, também 
anoiteceu, e acabámos por nos perder. 
A piorar a situação, o carro quase não 
tinha combustível.

 Os meus pais bem tentavam disfarçar 
e diziam que estava tudo bem, mas eu 
e a minha irmã sabíamos que não era 
verdade. Víamos isso nas suas caras de 
preocupação.

 Andámos às voltas, até que finalmen-
te, descobrimos a estrada correta e foi 
um alívio para todos nós.

Foi um grande susto, mas acabou por 
correr tudo bem. Hoje até nos diverti-
mos com a situação, mas na altura, não 
havia grande vontade de rir. 

Pedro Almeida,  5ºE, Nº20

Perdidos…

Num dia de sol eu e a minha prima, de-
cidimos visitar uma ilha deserta. Com 
os pés na areia, caminhámos uns minu-
tos, quando encontrámos um velho de 
barbas pretas. Ele, muito entusiasmado 
por ver alguém na ilha, foi muito sim-
pático, mas tinha uma na manga. En-
tão, convidou-nos para andar de barco 
com ele. Navegámos, navegámos, quan-
do, de repente, eu vi uma gruta.

Parou ali e, sem menos esperarmos, 
disse-nos que se não lhe dessemos as 
coisas de valor que tínhamos, punha-
-nos dentro daquela gruta e fechava-
-nos lá. Nós, assustadas, demos-lhe as 
carteiras e ele foi-se embora.

Tentámos nadar até à ilha e consegui-
mos, já com os braços e com as pernas 
cansadas. Depois de nos sacudirmos, 
fomos logo pedir socorro e encontrá-
mos a polícia marítima. Dissemos-lhes 
o que se tinha passado e eles responde-
ram que iam resolver o assunto.

Já tinham passado 2 horas e, eu e a 
minha prima, estávamos debaixo de 
una palmeira, quando um membro da 
polícia marítima veio ter connosco e 
disse-nos que o tinham apanhado em 
flagrante e que já tinha estado envolvi-
do noutros crimes.

E foi assim aventura inesquecível!!!

Margarida Ruivo – 5º E

O roubo

Fúria Divina – José Rodrigues dos Santos

Resumo:

Este livro relata-nos a história de duas 
personagens: Ahmed e Tomás Noro-
nha. Ahmed é um rapaz que cresce e 
acaba por se tornar um fundamenta-
lista islâmico e Tomás Noronha é um 
criptanalista português chamado pela 
NEST para ajudar a decifrar uma men-
sagem enviada pela Al-Qaeda a uma cé-
lula adormecida em Portugal. O destino 
destas duas personagens vai juntar-se 
quando se descobre que um ataque ter-
rorista está prestes a acontecer. Conse-
guirá Tomás Noronha impedi-lo?

Apreciação Crítica:

Este livro é extremamente interes-
sante uma vez que o autor consegue, 
de uma forma simples, explicar todo 
o processo que leva uma pessoa “nor-
mal” a tornar-se um fundamentalista 
islâmico. Uma vez que o terrorismo é um assunto muito falado ultimamente, 
posso ainda dizer que é um livro bastante atual. No entanto, este livro é um pou-
co confuso no início porque os capítulos são intercalados (num temos a história 
de Tomás Noronha e no seguinte temos a de Ahmed) e enquanto a história de 
Ahmed demora anos, a história de Tomás dura apenas alguns meses. Apesar 
disso, é um livro que aconselho vivamente a ler.

Frase mais marcante:

“O poder cria muitos inimigos”

Natacha Fatelo – 10 CT3

O Sétimo Selo de  José Rodrigues dos Santos

Resumo

Este livro relata mais uma aventura de 
Tomás Noronha, repleta de ação e mis-
tério, que nos leva a viajar um pouco 
por todo o mundo. Desta vez a história 
gira em torno de um assunto polémico 
da atualidade, o aquecimento global.

Frase Favorita

“ Quando Ele quebrou o sétimo selo, 
fez-se silêncio no céu. “ Pág. 77

Apreciação Critica

O sétimo Selo de José Rodrigues dos 
Santos é um romance policial, que abor-
da um dos problemas da sociedade atu-
al: o aquecimento global. Ao apresentar 
este tema no seu romance, o autor fez-
-me ganhar ainda mais interesse pelo li-
vro prendendo-me a cada página deste.

Outro fator que me fez apreciar o livro foi o cuidado que José Rodrigues dos 
Santos teve ao descrever cada sítio por onde Tomás Noronha passou, tanto a 
nível estético como gastronómico.

Aconselho vivamente a lerem este livro, pois podemos disfrutar de uma boa 
leitura e aprender sobre variados temas.

Inês Bidarra 10º CT3

Envia os teus textos para o Jornal Olho Vivo:

olhovivo@esfundao.pt

Também podes enviar textos e artigos para publicação na página da 

Internet do Agrupamento e para o programa de rádio “Dias de Esco-

la” através do seguinte e-mail:

gabcomunicacao@esfundao.pt



maio de 2015 | 21

Olhar
Quando os nossos olhos
Se encontraram,
Fiquei perdido no teu olhar
Com o meu coração a voar.

O teu olhar parece
O céu do meu mar,
A luz do meu dia,
O sol da minha vida...

Preciso de ti, porque
Sem ti o mundo é cinzento
É como o mar
Em dias de vento!

Inês Cruz, Mariana Gonçalves, 7°D

“É urgente o amor”
É urgente amar.
É urgente ser feliz.

É urgente eliminar o ódio,
a infelicidade e a tristeza
para não viver numa incerteza.

Ter carinho e felicidade
é urgente.

 Guilherme Teixeira e Henrique Veríssimo, 
Nº5 e 8,  7ºD

Arco-íris
Surjo como recompensa,
Após uma guerra intensa
Entre dois eternos adversários
Apesar de nenhum deles ser realmente vencido
O resultado é sempre muito renhido

Sol
Sou recebido com alegria
Pela grande maioria
Outros recebem-me com naturalidade
Pois faço parte do seu dia-a-dia

Chuva
Sou tema de conversa
De pessoas com ignorância
Parece que há quem desconheça
A minha extrema importância

Raquel Gomes, Nº17, 7ºD

Amor
Amar é sentir-se bem 
Ao lado de alguém,
Que nos queira bem 

Amizade
A amizade é partilhar
Sentimentos com alguém,
Que te queira bem.

Adriana Machado, nº1 e

Bianca Cordunean, nº7 do 7ºC

Amar é emoção

carinho e paixão

Preciso de ti porque o amor
é importante para o mundo,
sem ti não haveria futuro

Quando me zango, o que não convém,
teus olhos parecem duas fontes
que correm pelos montes,
mas no fim fica tudo bem.

 Mariana Fernandes, 7ºD

Ainda estava eu na barriga de minha mãe e, num dia chuvoso, quando a mi-
nha mãe acordou, sentiu que eu estava preste a nascer, claro que ficou muito 
assustada, porque ainda faltavam dois meses para a data prevista para eu vir ao 
mundo. 

Perante esta situação, dirigiu-se ao hospital da Covilhã, onde todos os médicos 
vieram dar uma ajuda, já que o parto era prematuro e como a situação era mui-
to perigosa, transferiram-nos para Coimbra. Foi ali que eu nasci e corri mesmo 
perigo de vida, pois tive de ser reanimada mais que uma vez. Quando já pensa-
vam que o meu caso era uma situação perdida e sem retorno, continuei a lutar, 
e muito para viver, ou melhor, para sobreviver, agarrei-me à vida. Posso mesmo 
considerar-me uma resistente.

Tive muita vigilância durante os primeiros dias, que foram muito difíceis para 
mim e um motivo de preocupação para a minha mãe e para o pessoal de saúde. 

Depois deste primeiro susto e quando tudo parecia indicar um período de acal-
mia, descobriram-me um sopro no coração. 

Nasci apenas com um 1750 gramas e nos primeiros tempos, ainda perdi alguns 
gramas, fiquei com 1300 gramas. Passadas três semanas na incubadora fui para 
a minha casa e o peso começou a aumentar, um mês depois já pesava 2020 gra-
mas.

Hoje sinto um grande amor à vida e agradeço, especialmente à minha mãe, tudo 
o que fez por mim.

Maria Eduarda Nunes Alverca, nº 14, 5º E 

Testemunho pessoal de uma aluna
Nascimento em perigo

“J’ai des boutons partout et des points noirs sur le menton, les joues et le nez. Je 
les perce et j’ai des cicatrices.” Que me conseillez-vous?

À cause des hormones de la puberté, 80 % des ados ont de l’acné, de façon plus 
ou moins prononcée. Les adultes aussi peuvent avoir de l’acné.

On ne gratte pas et on ne touche pas les boutons!

Boutons et points noirs ne doivent ni être touchés, ni grattés, ni percés, d’autant 
plus que l’on risque de les disséminer-

 http://www.e-sante.fr/7-conseils-pour-prendre-soin-sa-peau-en-cas-acne-1/ac-
tualite/331

Je te conseille de laver le visage matin et soir avec un gel doux. Ensuite, tu de-
vras utiliser une crème hydratante pour ton type de peau, conseille-toi avec un 
dermatologiste. Si cela ne résoud pas ton problème, vas chez un généraliste.

Bisous, bisous. :-*

Bruna Garcia, nº 6 et Luana Azevedo, nº18 – 8º B

Problèmes des  ados  - Parlons de santé et adolescents
Blog santé 8º B

“Je me ronge les ongles et j’aimerais arrêter. Aidez-moi s’il vous plaît.”

Tu peux essayer de faux ongles en gel pour éviter de ronger les vrais.

Tu peux essayer de mettre du vernis à ongles en couleur. Tu peux utiliser le 
piment.

Suis ces conseils, tu ne rongeras plus tes vrais ongles. 

Joana Teófilo nº 14 8ºB, Juliana Lopes nº16 8ºB

Estava de férias, na casa do meu avô.

Como não tinha grande coisa para fa-
zer em casa, fui ter com os meus ami-
gos para brincarmos juntos. Houve um, 
que teve a ideia de irmos até à uma 
serra ali perto à descoberta de alguma 
aventura. Todos concordámos.

Lá fomos todos contentes.

Nessa serra havia uma gruta que pou-
cos ainda tinham tido a coragem de 
explorar. Quando chegámos à entrada 
desta gruta, todos parámos. Onde iria 
dar? Teria uma saída? As galerias da 
gruta seriam muito longas? E o que ha-
veria lá dentro?

Alguns de nós queríamos entrar, ou-
tros não, mas perante a insistência de 
alguns mais corajosos e afoitos, todos 
concordámos, e já que estávamos ali, 
deveríamos entrar, pondo de lado al-
guns dos nossos receios e fobias.

Estava muito escuro, e os nossos cora-
ções batiam cheios de medo e de ansie-
dade. Lá dentro, havia teias de aranha 
e alguns morcegos, mas continuámos a 
caminhar. 

Chegámos a uma galeria maior da 
gruta onde havia um lago enorme. Era 

“Uma Aventura nas férias de Verão”

emocionante estar ali dentro, perante 
aquela maravilha da natureza. De re-
pente, vimos que havia qualquer coi-
sa no fundo do lago, parecia um saco. 
Com a cooperação e a ajuda de todos, 
conseguimos arranjar forma de puxar 
o saco até á superfície. Não sabíamos 
o que estava lá dentro, apenas que era 
pesado e pelo som, era algo metálico.

Resolvemos abri-lo e perante o espan-
to de todos, reparámos que o saco es-
tava cheio de moedas antigas. Ficámos 
contentes e sem saber o que fazer.

Quando saímos da gruta, ligámos aos 
nossos pais a contar o que havíamos 
descoberto. Eles foram-nos buscar a 
um caminho perto da entrada da gruta 
e dirigimo-nos à polícia que nos contou 
que um tesouro muito antigo tinha sido 
roubado de um museu e que ofereciam 
uma recompensa a quem o ajudasse a 
recuperar.

Mais tarde, o tesouro foi restituído e 
a cada um de nós coube uma pequena 
quantia da recompensa, que gastámos 
numas férias inesquecíveis juntos e 
sem aventuras perigosas.

Afonso Pedro Soares Araújo

Nº 2  5º E

POEMAS
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A escola, enquanto espaço institu-
cional para a transmissão de conheci-
mentos, deve promover a aproximação 
das crianças à música. A aproximação 
à música pode fazer-se pela aprendiza-
gem da música em si mesma, podendo 
ser experimentada pela aprendizagem 
de um instrumento musical, ou por ou-
tro lado, através da audição da música, 
em ambiente de sala de aula, ou não, a 
criança poderá beneficiar das proprie-
dades da música que contribuem para 
o seu bem-estar físico, psicológico e so-
cial, favorecendo assim o seu compor-
tamento e a aprendizagem de outras 
competências e conhecimentos.

É frequente ouvir-se a expressão 
“Quem canta, seu mal espanta!” Com 
este projeto pretendemos utilizar a 
música em várias vertentes experimen-
tais, em que os protagonistas serão os 
alunos do 2º ano da turma ST4 da es-
cola Santa Teresinha, do Agrupamen-
to de Escolas do Fundão. Pretende-se 
assim realizar algumas atividades que  
promovam o ensino da música com as 
crianças envolvidas e realizar algumas 
atividades dentro da sala de aula, com 
música, retirando destas experiências 
dados que possam responder à ques-
tão: A música faz bem?

Por outro lado, está a ser implementa-
do um plano de investigação científica, 
em que os alunos estão a realizar algu-
mas atividades experimentais, a fim de 
obter resposta para a questão “A músi-
ca influencia os animais?” e “Tem algu-

PROJETO: A MÚSICA FAZ BEM?

ma influên-
cia sobre o 
desenvolvi-
mento das 
plantas?”. 

A profes-
sora Maria 
do Carmo 
Matos é 
responsá-
vel pelo 
ensino da 
Música e 
da aprendizagem no desempenho da 
flauta.

Relativamente à investigação científi-
ca, a responsabilidade cabe à professo-
ra Alda Fidalgo e aos alunos  do Ensino 
Secundário, orientados pelo professor 
João Fidalgo. 

A música está presente no contexto 
da sala de aula, nas aprendizagens de 
cada área, inclusive nas Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) de 
Educação Física, Francês e Inglês. 

A Coordenação do projeto é assegu-
rada pela professora titular da turma 
ST4, Maria José Peixoto

Este projeto foi considerado de Méri-
to pelo Júri Regional do Concurso de 
Ideias do Projeto “CIÊNCIA NA ESCO-
LA” – FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO, tendo 
sido premiado. A cerimónia de entrega 
dos prémios decorreu no dia 4 de Mar-
ço de 2015, em Coimbra.

Os alunos da turma ST4, do 2ºano, da EB  Santa Teresinha, no âmbito do Projeto 
“A Música faz Bem?” e numa homenagem à música dos anos 60, apresentaram 
na Cerimónia de Abertura do Dia do Agrupamento, uma coreografia, onde a ex-
pressão corporal esteve em sintonia com as notas musicais do twist. As crianças 
empenharam-se, valorizando o trabalho de preparação coordenado pela profes-
sora Ana Fernandes que,  na sua hora letiva da AEC de Educação Física, soube 
orientar os alunos nesta atividade artística. O público apreciou e aplaudiu. Para-
béns aos alunos e à professora!

Dançando o TWIST!

 A turma ST4 do 2º ano EB Santa Teresinha participa no Projeto “Uma história 
para continuar…” 

“Uma história para continuar…” é um projecto para a infância, compreendi-
do em duas fases e que pretende ao longo de um ano lectivo envolver numa 
actividade comum alunos, professor e família levando-os a interagir com um 
espectáculo de teatro. Para este novo ano, a obra a abordar é Tartufo, de Molière. 
Certamente um desafio se pensarmos na sua universalidade e na possibilidade 
de projecção numa história beirã.

Nesta participação, foi produzido e ilustrado, coletivamente, o texto que se 
apresenta. 

“Uma história para continuar…” 

MAS QUE BELA «TARTUFA»!

Numa aldeia, vivia uma mulher que tinha 
trinta e dois anos. Chamava-se Antonieta 
e morava numa casa humilde com os seus 
pais, já idosos.

O seu sonho era ser rica, sem trabalhar.

Costumava ir, todos os domingos, à igreja. 
Lá, havia muitas pessoas velhinhas. Algu-
mas, mal conseguiam andar e não tinham 
ninguém para as ajudar.

Uma das idosas, a senhora Mariette, era 
conhecida por ser avarenta. Dizia-se que ti-
nha um tesouro escondido.

Então, sabendo isto, foi bater à sua porta.

-  Quem és tu? - perguntou a senhora, mal 
encarada.

-  Sou eu…, a Antonieta!

-  Já te vi, por aí… O que queres? – interro-
gou ela, com um ar intrigado.

-  Eu só venho fazer-lhe companhia. Até 
fiz um bolo de chocolate, para o nosso lan-
che…

A senhora que, raramente, comia coisas 
boas, porque não queria gastar dinheiro, 
deixou-a logo entrar.

Conversaram muito e gostaram tanto que, 
todas as tardes, se encontravam. Antonieta 
trazia sempre uma doçaria! A amizade cres-
cia, de dia para dia.

A idosa estava tão contente! A sua nova 
amiga ajudava-a na limpeza da casa e da-
vam belos passeios. 

A jovem tudo fazia, para descobrir o es-
conderijo do tesouro.

Numa das tardes, a senhora Mariette con-
vidou-a a dormir, em sua casa. Durante a 
noite, Antonieta ouviu um barulho. Levan-
tou-se e viu-a ir para o jardim.

Seguiu-a, sem que ela desse por isso. Es-
preitou e viu que, ao lado duma árvore, ha-
via uma pedra.

Ela desviou-a e, dum buraco, tirou um baú, 
onde meteu jóias e notas. Voltou a pôr tudo 
no sítio e regressou a casa. 

Antonieta, saltou de alegria. Imediatamen-
te, tirou o baú e descobriu o tal tesouro!

- Uau! Uau! Tanto dinheiro! Tantas jóias! 
Que grande fortuna! - exclamou ela, muito 
espantada e muito feliz. - Consegui! Estou 
rica! Vou poder comprar tudo o que quero e 
poderei viajar e conhecer o mundo.

Foi assim, com falsidade, astúcia e malva-
dez que aquela mulher conseguiu roubar a 
outra. Mas que “Tartufa”!

TEXTO COLETIVO – TURMA ST4 – 
2ºANO- EB SANTA TERESINHA

Visitar é
Incrível,
Sensacional,
Importante,
Tão bom,
Altamente,

Divertido,
Espetacular,

Encantador,
Super,
Tanto que se aprende,
Um 
Dia para olhar
Outro para recordar.

Foi o que sentimos na visita de estudo que fizemos no dia 21 de abril. Visitá-
mos a Quinta da Touca, Alpedrinha, o Palácio do Picadeiro e uma queijaria na 
Soalheira. Foi muito bom.

Os alunos do JI/EB de Fatela

A primavera é uma estação do ano muito colorida.
Colorida e com pássaros lindos a cantar.
Cantar para alegrar as pessoas quando vão passear.
Passear e disfrutar da beleza das flores.
Flores com que fazemos belos ramos.
Ramos que oferecemos à nossa mãe.

Luana Esteves

Na primavera há muitas borboletas, flores e abelhas.
Abelhas que nos fazem um delicioso mel.
Mel de que as pessoas tanto gostam.
Gostam da primavera para brincar e passear nos jardins.
Jardins encantadores onde as crianças brincam.
Brincam, correm, saltam e são felizes.

Carolina

A primavera

JARDIM DE INFÂNCIA E EB DE FATELA

Visita de estudo
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Basquetebol 3x3 Final Distrital/Regional

Depois de vencerem a etapa escolar, no escalão de Juniores Masculinos, Luís 

Justino, Bruno Seixas, Rafael e Tomas do 12CT2, conseguiram com muito traba-

lho e empenho, a 2ªclassificação no Campeonato Distrital, o apuramento para o 

Campeonato Regional, eliminando escolas candidatas pelo caminho. No campe-

onato Regional que se realizou na ESF, estiveram os respetivos vice e campeões 

distritais onde a tarefa não se adivinhava fácil. A equipa da “casa”, na fase de 

grupos, demonstrou fortes argumentos técnico-táticos, conseguindo diversas 

vitorias. Contudo, no jogo decisivo que permitiria o agrupamento chegar às ½ 

finais, a equipa, apesar de superior a nível individual, cometeu erros coletivos 

de marcação (na defesa) e privilegiou as ações individuais, quando deveria ter 

optado por acções coletivas (no ataque) assim como fazer uma melhor gestão 

dos momentos de jogo e um melhor controlo emocional. Contudo é com muito 

orgulho que observo esta equipa e estes alunos a crescerem como futuros joga-

dores universitários, se quiserem…

 (pequenos vídeos disponíveis na página da internet do Agrupamento)

Também aproveito para destacar a excelente participação das equipas da ESF 

nos Iniciados Masculinos e Femininos durante o Campeonato Distrital (alcan-

çaram as 3ªs Classificações, apenas perdendo nas ½ finais com os Campeões 

Distritais) assim como nos Juvenis Masculinos e Femininos.

Megas - Final Distrital na Covilhã…

Que Excelente participação dos 29 alunos apurados a nível escolar, que dignifi-

caram com empenho e atitude o AEF! As equipas nos diversos escalões tiveram 

uma participação bastante positiva, chegando a diversas finais e conquistando 

pódios. De realçar: no MegaSprinter os alunos Miguel Antunes e Calvin Guibillion 

(ambos do 9ºA) no escalão de Iniciados e Ana Bento (10CT2) no escalão de Juve-

nil a “caírem” só na Final. Soube a pouco já que ficaram a centésimos do pódio. 

Contudo há que se orgulhar do trajeto conseguido. No MegaKilometro a excelên-

cia dos alunos Tiago Sucena (5ºB) nos Infantis e João Torres (11CT) nos Juvenis, 

permitiu alcançarem o pódio com o 2º e 3º lugar respectivamente. Contudo não 

deixo de realçar também os alunos que atingiram a Final, mas não conseguiram 

o pódio: Sara Lopes e Bernardo Baltazar, nos Infantis e Daniela Parente (APS14,) 

nas Juvenis. No MegaSalto a poucos centímetros do pódio ficaram: Liliana Mar-

ques, Leonor Ribeiro, Claudio Redondo e Simão Fernandes nos infantis; Calvin 

Guibillion nos Iniciados; Sara Gonçalves (APS14) e António Branco, nos Juvenis. 

Desde já também estendemos os PARABÉNS a todos participantes que por di-

versos motivos não conseguiram o apuramento para a Final mas demonstraram 

“garra e atitude”. (pequenos vídeos disponíveis na página da escola)

Núcleos Desporto escolar:

Que evolução! Os mais novos, que não sabiam nadar, já pareciam “peixinhos” 

na 2ª concentração de Natação (Final Distrital). Destaque vai para Leonor Ribeiro 

(7ºE) com o 1º Lugar conquistado nos 100m Livres (1,17.67s). Também não deixo 

de sublinhar a participação de Mariana Fernandes (9º Lugar, nos 25m costas, 

com 27,54s e 12º Lugar nos 25m livres, com 23,57s), José Diogo (7º Lugar nos 

25m costas, com 29,13s e 6º Lugar nos 25m livres, com 29,82s), Duarte Pombo 

(8º Lugar nos 25m costas, com 44,45s e 7º Lugar nos 25m livres, com 32,50s), 

Diogo Serra (7º Lugar nos 25m costas, com 31,31s e 10º Lugar nos 25m livres, 

com 28,23s) e Eduardo Taveira (12º Lugar nos 25m livres, com 30,44s). Para 

quem não acreditava que estes “girinos” não faziam sequer uma piscina…os 

resultados demonstram justamente o contrário. Que grande exemplo!! Os meus 

parabéns a vocês e aos professores responsáveis. Com o percurso que ainda 

possuem e a vontade, podem ainda chegar a “Tubarões…”

Quanto ao núcleo de Multiatividades do AEF, encontra-se bem encaminhado 

para conquistar o Campeonato Distrital em Iniciados, após 2 subidas ao pódio, 

nas 2 concentrações. Tudo ficará decidido na 3ª e última “ronda” que se realizará 

em Maio. BOA SORTE!!!!

Por último, Parabéns às alunas que compõem o núcleo de Atividades Gímnicas 
Rítmicas, pois são as atuais campeãs distritais. Muita sorte para os Campeonatos 
Regionais.

Saudações Desportivas

Até à próxima edição.

Grande “FINALE” desportiva…
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AMIGOS DO AMBIENTE

‘’Caça ao lixo’’

Gostamos muito de passear na nossa 
aldeia, de fazer descobertas e de 
conhecer sítios. Durante os nossos 
passeios apercebemo-nos da existência 
de algum lixo deixado nas bermas 
dos caminhos e/ou da estrada, por 
esquecimento dos locais próprios 
onde colocar esse mesmo lixo ou por 
alguém que não se preocupa nada com 
a poluição de locais que são de todos.
Protegidos por luvas de borracha, 
com sacos para guardar o lixo e muito 
empenhados em proteger o ambiente, 
saímos à ‘’caça ao lixo’’. Os sacos 
não tardaram a ficar cheios, pelo que, 
logo de seguida, fizemos a respetiva 
separação e colocação nos ecopontos. 

O ambiente é de todos e para todos! 
Vamos protegê-lo! Mãos à obra.

JARDIM DE INFÂNCIA DE ENXAMES

DIA DA ÁRVORE/DIA DA POESIA

Duas comemorações muito importantes 
que receberam de mão dada, a 
primavera acabadinha de chegar neste 
dia tão repleto de significado e beleza. 
Muito empenhados, replantámos junto 
à nossa horta, por ser um local mais 
apropriado, um pessegueiro que nasceu 
no jardim em frente da nossa escola, 
onde estava rodeado de muitas outras 
plantas.
Tinha pouco espaço para poder crescer, 
então, com muito cuidado, procedemos 
à sua mudança. Não esquecemos de 
lembrar os cuidados a ter com ele 
e com todas as árvores em geral, 
comprometendo-nos a acompanhar o 
seu crescimento. Assim, diariamente, 
esta vai ser mais uma tarefa do chefe, 
que a desempenhará individualmente 
ou em grupo.
Por fim, registámos também em grupo, 
e através do desenho, a sequência das 
várias etapas desta atividade, cujo 
objetivo final foi guardar este registo 
em forma de jogo de sequências 
lógicas. 
Lembrando que em simultâneo 
comemorávamos o dia da poesia e a 
chegada da primavera, registámos na 
copa de uma árvore, que pintámos de 
seguida com aguarelas, uma poesia 
do nosso grande poeta Eugénio de 
Andrade: ‘’Andorinha’’, a qual 
partilhámos nesse mesmo dia com os 
nossos pais e aqui partilhamos também 
com todos.

OPERAÇÃO NARIZ VERMELHO

Rir é o melho remédio! 

Aceitámos o desafio de partilhar algo 
que todos nós temos naturalmente que 
nos faz muito felizes, causando-nos 
bem-estar a nós próprios e aos que nos 
rodeiam. Em homenagem aos voluntá-
rios que se dedicam a levar sorrisos aos 
meninos e meninas internados nos hos-
pitais abraçámos a causa: ‘’Operação 
Nariz Vermelho’’. Unidos por um bem 
maior colocámos todos o nariz e sorri-
mos muito, levando alguma alergria a 
todos os nossos amigos que enfrentam 
momentos menos saudáveis. 

Convidamos todos a serem sorridá-
rios também! Podem encomendar os 
vossos narizes vermelhos em: www.na-
rizvermelho.pt/lojinha.

Obrigada pelo apoio,

A equipa sorridária do Jardim de 
Infância de Enxames.

1º ORÇAMENTO PARTICI-
PATIVO DO FUNDÃO
Logo que tomámos conhecimento 

desta iniciativa, por parte da Câmara 
Municipal do Fundão, uma ideia surgiu 
logo como sugestão de proposta para a 
nossa aldeia de Enxames: a criação de 
um parque infantil com um espaço ver-
de, onde pequenos e graúdos possam 
conviver e partilhar vivências. 

E quanta criatividade teve o nosso 
amigo João Miguel na elaboração do 
‘’projeto’’ de um parque infantil, tal 
como ele o desejaria!

Depois de decorrido todo o processo 
de apresentação da proposta, e a mes-
ma tendo sido aceite, chegou a fase de 
votação. Assim, e para que esta propos-
ta possa vir a ser uma realidade, apela-
mos a todos, que ainda o não fizeram, 
a votarem nela. Poderão fazê-lo através 
da Plataforma ou por SMS (gratuito) 
para o número 4343 com o seguinte 
texto: OP68.

Obrigada pelo apoio! Toca a votar!

Participámos na atividade proposta 
pela biblioteca Eugénio de Andrade 
com a  escritora Luísa Ducla Soares e 
com o músico Daniel Completo.  

Gostámos muito de ajudar a cantar os 
parabéns à Biblioteca Eugénio de An-
drade e foi muito divertido quando o 
Daniel Completo estava a tocar guitarra 
e a Luísa Ducla Soares a falar.

Antes deste encontro escolhemos a 
história “O urso e a formiga” para tra-
balhar na sala. Depois de ouvirmos e 
recontarmos a história aprendemos 
coisas novas como:

As formigas são muito “amigas” umas 
das outras e trabalham sempre juntas 
em carreirinhos e arranjam planos para 
se defenderem e não serem comidas 
(MADALENA);

As formigas vivem no buraco, no chão, 
no formigueiro (AFONSO);

Quando se comem bagas de picante da 

pimenteira verde ficamos com a boca a 
arder e têm de a lavar e beber muita 
água, como o urso-formigueiro (LARA, 
MIRIAM, TOMÁS, MARIA, LUCAS, EMA-
NUEL, MARTIM, DUARTE e RÚBEN;

O Daniel Completo canta músicas e a 
Luísa Ducla Soares é a autora “do urso 
e da formiga” (MARTIM);

Gosto de histórias. Gosto de ver histó-
rias (TELMA).

Também ficámos com algumas dúvi-
das:

Como é que a escritora faz para pôr as 
histórias no papel? (MIRIAM)

Como é que as imagens ficam nos li-
vros, nas histórias? (MARIA)

Como é que passam as histórias para 
os CD’s? (RÚBEN)

Como é que o Daniel Completo pensa 
as músicas para as histórias? Pensa-as 
com a cabeça? (TOMÁS)

Os 10 anos da Biblioteca Eugénio de Andrade

Será que as formigas são boas para co-
mer? (RÚBEN)

Depois do encontro aprendemos que 
a escritora gosta de escrever com lápis 
de carvão no seu caderno e nas folhas 
de papel. Só mais tarde passa para 
computador. Já escreveu muuiiiitttt-
toooooosssssss livros. 

O Daniel Completo pensa as músicas 
e grava-as no telemóvel para se não es-
quecer delas.

A Cristina Completo, mulher do Da-
niel, é que faz os desenhos dos livros 
deles os dois.

Também achámos que a Luísa Ducla 
Soares era muito engraçada quando 
disse que gostava de saltar para dentro 
do trabalho coletivo que fizemos e lhe 
oferecemos na biblioteca. 

Uma manhã divertida na Biblioteca 
Eugénio de Andrade. Parabéns!

OS MENINOS DO JI DE PÊRO VISEU
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JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

CIÊNCIA NA ESCOLA
Projeto – AGARRA A COR E PINTATU
A preocupação de tratar o meio ambiente de forma cuidada levou-nos ao Pro-

jeto AGARRA A COR e PINTATU. Começando pela descoberta e exploração de 
materiais existentes no meio próximo, com o propósito de privilegiar as apren-
dizagens de forma global e a construção articulada do saber, temos pretendido 
incentivar o conhecimento científico através da utilização de corantes naturais. 

Da exploração de algumas espécies vegetais, das presentes na flora de Pêro Vi-
seu, à realização de trabalho prático com a BETERRABA e o seu corante natural, 
extraído a partir de experiências simples de trituração e filtragem, permitiu-nos 
tingir em tecido, fazer pintura diversa em papel, o processo de tinta sobre papel, 
com o álcool sobre a tinta, bem como a tinta sobre álcool espalhado no papel, 
provocando afastamento e concentração de tinta na folha. Foi ainda utilizado o 
corante para pintura para o dia do pai e com gesso para a elaboração de giz. Em 
alimentos levou-nos a experienciar a beterraba em salada para o almoço e em 
gelatina. Temos concluído, nos momentos de observação e experimentação, que 
a influência da quantidade, da temperatura e da variedade de materiais naturais 
utilizados têm influência para a intensidade da cor/tinta natural a obter no final 
do tingimento. Nem sempre a cor se mostrou tão intensa como se previa. 

O trabalho desenvolvido pelos alunos do jardim-de-infância de Pêro Viseu pre-
tende-se diversificado e as atividades propostas, com os trabalhos experimen-
tais, variados. 

Em colaboração com as famílias, que se têm mostrado disponíveis, os materiais 
chegam à nossa sala e os processos vão ficando registados, com a ajuda dos alu-
nos, em fotografia, trabalho de registo gráfico e suporte de papel, o que nos tem 
permitido construir uma limitada paleta de cores. 

Os momentos de entrevista, discussão e reflexão acerca dos resultados das 
experiências efetuadas, têm-nos permitido tirar conclusões sobre: a seleção de 
folhas e frutos com a identificação dos processos de pintura e tingimento; o re-
conhecimento das formas de extração do corante das matérias naturais, com a 
experimentação da técnica em materiais distintos. 

De salientar a articulação com o Museu dos Lanifícios da Universidade da Beira 
Interior, a Câmara Municipal do Fundão, a empresa Constróbi, Lda – construções 
e a Junta de Freguesia de Pêro Viseu.

Do desenvolvimento do projeto e como forma de divulgação do mesmo, apro-
veitámos a oportunidade de participar no Dia do Agrupamento, na escola sede, 
e, na área da mostra de projetos, onde apresentámos um poster e mostrámos o 
trabalho concretizado até aqui.

Questão/Problema: Este foguetão de 
papelão pode voar?

Antes da observação todo o grupo jul-
ga que NÃO.

Então porque é que não pode voar? 

O grupo pensa e vai comentando:

 – Porque o foguetão deita fogo por 
baixo e vai.

– Porque é um fogo e se não tiver um 
fogo não anda.

– Como deita fogo por baixo ele vai 
para cima.

– As carrinhas não têm fogo e também 
andam. Têm rodas… 

– Os aviões têm rodas e asas porque 
um bocadinho eles andam na pista e 
depois descolam e voam. As asas têm 
motores com ventoinhas que giram 
para fazerem muito ar para o avião 
voar.

– É preciso ligar os motores para as 
ventoinhas andarem.

– O foguetão voa porque os homens 
espaciais ligam o botão e voa.

Procedimento experimental:

Passámos a observar um bocado de 
papel na mão do adulto … e quando lhe 
sopra devagarinho acontece que ele …. 

… TREME UM BOCADINHO – responde 
o grupo ao observar.

Mas se tiver o mesmo bocado de papel 
na mão … e lhe soprar com muita força 
ele …. 

CIÊNCIA PARA OS MAIS PEQUENOS
TEMA: O AR – LANÇAMENTO DO FOGUETÃO

… VOA! – resposta pronta do grupo, 
após a observação.

Então e o nosso foguetão de cartão, 
consegue voar???

Passámos à experimentação:

Material:

1 rolo de cartão (cozinha), cartolina, 
lápis de cor, tesoura e cola;

1 garrafa de plástico vazia (1,5l ou 2l), 
um tubo com cerca de 1m de compri-
mento e com a largura aproximada à do 
gargalo da garrafa escolhida, fita cola;

Imaginação qb.

Após a experimentação verificámos 
que: 

O foguetão voa um bocadinho quando 
apertamos a garrafa com as duas mãos, 
porque temos pouca força.

O foguetão voa muito quando pisa-
mos, com muita força, a garrafa com o 
pé.

O que é que fez voar o foguetão?

O ar que estava dentro da garrafa saiu 
com muita força e impulsionou o fo-
guetão que saiu disparado do tubo, a 
voar. 

Depois soprámos pelo cano para a 
garrafa voltar à sua forma e todos qui-
semos repetir a experiência.

O que aprendemos? Que o ar não se 
vê, mas existe e ocupa espaço.

OS PEQUENOS CIENTISTAS DO JI 
DE PÊRO VISEU

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

ATIVIDADE EXPERIMENTAL:  LANÇAMENTO DO FOGUETÃO
08/04/2015

NOME: VOA NÃO VOA VOA NÃO VOA

AFONSO NÃO VOA. SÓ SE TU 
ATIRARES.

DUARTE NÃO VOA PORQUE NÃO TEM 
MOTOR.

EMANUEL ELE CAI PARA O CHÃO. PUM!
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Uma história contada em vários episódios...

Parte IV

Eles abriram a porta do escritório e encontra-
ram a tal carta em cima da secretária. O escritório 
era muito poeirento e tinha muitas estantes com 
livros muito velhos. A secretária era de madeira 
e atrás dela havia uma janela. O papel de parede 
era vermelho às riscas laranjas.

- É melhor eu abrir. – disse McLance.
Sentou-se na cadeira giratória que estava à fren-

te da secretária, abriu o envelope e preparou-se 
para ler a letra quase ilegível:

Caro Visitante,
Espero que te estejas a divertir no 

meu navio. É todo teu! Para não te 
perderes, há um mapa numa das 
gavetas da secretária. Este navio 
está preparado para tudo. Dia X – 
VIII - MMXI, a primeira pegada neste 
navio, às XX:XVI. Usa o navio para 
uma boa razão. O máximo de tempo 
que poderás permanecer cá será de 
vinte meses. Se não me entregares 
o navio dentro desse prazo, o navio 
transforma-se em areia. Não é preciso 
leme nem coordenadas, quando ne-
cessitares de te deslocar, o navio viaja 
para o teu destino. Boa sorte nesta 
aventura!

Tranius, o elfo.
XVI – III- MCMLXXIV

Todos olharam para a carta muito tristes.
- Pelo menos acertou na data de entrada. – disse 

McLance.
- Isto foi escrito quatro anos depois de Tranius 

ficar preso aqui... – lamentou o Lince Prrah.
- Ele antes sabia ler, escrever, e falar com todas 

as consoantes e palavras!... – exclamou Travanr 
muito triste.

- Coitado! Perdeu a comunicação com as pesso-
as, até com a própria família! – afirmou com pena 
a Sra. Crocklin.

Então eles saíram do escritório. Aquele clima 
era muito triste para eles. Carl desceu umas es-
cadas e seguiu por um corredor apertado, abriu 
uma porta e encontrou um dos quartos “Dragão 
Escarlate”.

O papel de parede era amarelo às riscas bran-
cas. Havia uma carpete vermelha e uma secretá-
ria. À direita da porta estava uma estante com 
livros de aventura e de fantasia. Um guarda-rou-
pas. O édredon da cama era amarelo. E ao lado 
havia uma mesa de cabeceira com um candeeiro 
em cima.

- Este irá ser o meu quarto. – decidiu Carl, pou-
sando na cama a mala onde estava guardado o 
tablet.

Ouviu um barulho vindo das escadas, era al-
guém a descer. Saiu do quarto e fechou a porta 
do quarto bem fechada. Era Kate quem estava 
descendo.

- Este é o meu quarto. Espero que te divirtas a 
escolher o teu! – disse Carl muito sarcástico.

E subiu as escadas. Kate foi andando e uma por-
ta chamou-lhe à atenção. Leu a placa à direita da 
porta “Violeta Florescente”. Entrou no quarto.

O papel de parede era lilás e tinha uma janela 
grande. A cama era redonda e os lençóis eram 
brancos. O guarda-roupas era enorme e o quarto 
também tinha uma mesa de maquiagem. O chão 
era de carvalho.

- É perfeito para mim... – murmurou 
Kate satisfeita.

Em seguida, subiu as escadas.
- O “Violeta Florescente” é meu. – informou 

Kate.
- Ãããhhh? Como assim? – perguntaram os ou-

tros.
- Mais tarde vão perceber.
McLance subiu para uma caixa e exclamou para 

os escolhidos.
- Amanhã, vamos passar o dia inteiro a procu-

rar a fonte. Não nos resta muito tempo. Amanhã 
vamos trabalhar muito.

- Sim, mas primeiro vamos comer. – disse o Sr. 
Coelho Lontry.

- O Tranius contou-me que há comida na cozi-
nha do navio. Não se preocupem, não está estra-
gada! He…he... foi conservada por magia. Tranius 
usou um feitiço inquebrável para a comida não 
se estragar.

Os escolhidos dirigiram-se para a cozinha para 
irem jantar. Logo a seguir foram dormir, cada um 
no seu quarto. Pois havia muito quartos.

Doce noite, todos dormem enrolados no len-
çol com as cabeças pousadas nas almofadas de 
flanela. Tudo parece confortável quando se está 
confortável. Mas subitamente um alarme muito 
alto tocou e acordou o navio inteiro. Vinha do 
quarto da Kate.

- O quê? O quê? – perguntou Kate meio ador-
mecida.

E reparou que o alarme, na verdade, vinha do 
seu telemóvel. Era um despertador.

- Sete e meia?! Sete e meia?! Quero dormir mais 
um pouco!

Mas, Stormstin abriu a porta do quarto muito 
de repente.

- Obrigada, Kate! Pelo teu... despertador... – dis-
se Stormstin arranjado o manto – eu estarei na 
cozinha, ok? Levanta-te.

- Sim, sim. Eu vou-me levantar... – respondeu 
Kate ainda na cama E Stormstin fechou a 
porta. Mas cinco segundos depois voltou abrí-la.

- Depressa! Levanta-te!
- Ok, ok!
Stormstin voltou a fechar a porta e caminhou 

pelo corredor apertado. Escutou com atenção. 
Voltou a recuar e abriu a porta, novamente! Stor-
mstin murmurou qualquer coisa, talvez um fei-
tiço.

- Sohata Despertare...
E o lençol da cama foi puxado magicamente. As 

cortinas da janela abriram.
- Muito bem, espero que desta vez... te LEVAN-

TES!
E Kate saltou imediatamente da cama.
- Estarei na cozinha. – informou Stormstin.
Uma hora depois todos se encontravam junto 

do leme. McLance procurava informações na apli-
cação “In the Stars”, no tablet de Carl. Era uma 
aplicação, incrivelmente, boa. Mostrava todos os 
planetas, estrelas, constelações e meteoritos. Se 
quisesse procurar alguma estrela ou planeta, a 
aplicação mostrava-lhe onde se encontrava essa 
tal estrela ou planeta. E mais, fosse dia ou noite, 
ao movimentar o aparelho, a aplicação conseguia 
mostrar todas os corpos celestes no ecrã. Como 
se fosse um óculos.

- Vamos começar a busca. – informou Storms-
tin – Vamos começar em Vroca Bultamy, um pla-
neta... temos de... estar lá... em... dois segundos? 
– perguntou Stormstin reparando como o navio 
reagia.

Então o navio viajou à velocidade da luz para 
esse planeta.

- Espetacular! – exclamou Stormstin – Perigatus 
Informare...

De repente, uma onda verde percorreu o pla-
neta todo.

- Muito bem! Está revistado. 
- Então é assim? Uma onda verde percorre o pla-

neta e tudo está bem? – perguntou Felissen.
- Não é bem uma onda, é um feitiço que eu usei. 

Se a onda percorrer o planeta todo numa cor ver-
de, quer dizer que não contém nenhum poder 
negativo. Se a onda estiver vermelha, aí sim, aí 
existe poder negativo.

- Ohhhh! – exclamou Felissen.
- Uplunem... dez segundos.
O navio viajou até o planeta cujo nome era 

“Uplunem”. A onda verde percorreu o planeta in-
teiro e deu bom resultado!

- Zacrof... 4 segundos.
Zacrof, onda verde, tudo bem.
- Vissirius Trapeza... 19 segundos.
Vissirius Trapeza, onda verde, tudo bem.
Clorent, Inami, Trafura, Xadrox, Nomiaris Clou, 

Vercara, Aproca Hikilont, onda verde, tudo bem.
Mas quando chegaram ao planeta cujo nome 

era “Forgan”, a onda ficou horrivelmente verme-
lha! O bater do coração era acelerado e a respira-
ção parecia estar presa.

Todos saíram do barco pela rampa de madeira.
O planeta era azul muito escuro. E tinha rachas 

no chão, tão profundas que chegavam à lava. E 
havia nevoeiro.

- Que planeta estranho... – comentou Tranvanr.
- Sim, eu e a Stormstin já ouvimos falar dele, 

mas nunca o exploramos. – contou McLance.
De repente ouviram um barulho.
- O que foi isto? – perguntou Kate assustada.
E ao longe viu-se um exército de monstros cor-

rendo, furiosos!
Corriam, corriam muito furiosos.
- O que fazemos? – perguntou muito, muito, 

muito nervosa Kate.
- Esperamos. – respondeu Stormstin.
- Esperamos?! Como?! Estamos em risco de mor-

te! E esta poderá ser a última vez que corremos 
esse risco!!! – gritou o rinoceronte Travanr.

- Sim. Vai ser. – respondeu muito calma Stor-
mstin.

- Claro! A Stormstin tem razão, não se preocu-
pem! – percebeu McLance.

O exército ficava cada vez mais próximo.
- Oiçam-me! Dentro de segundos vamos morrer 

se não fizermos nada! – exclamou o Lince Prrah.
- Por favor! – implorou Carl.
Mas os Winniharrcs continuaram imóveis.
- Vou para o barco. Se quiserem ficar aqui, tudo 

o que posso dizer é lamento. – informou triste 
Nelson.

Os escolhidos seguiram-no. Mas de repente, co-
meçaram a surgir pessoas do céu. E cada vez caí-
am em maior quantidade. Os escolhidos olhavam 
para o céu de boca aberta, parecia uma chuva de 
estrelas. 

- Obrigado por virem! – agradeceu McLance.
Estavam 12.000 WinniHarrcs  e 15.000 mons-

tros no planeta, e também 8 escolhidos, todos 
prontos para a batalha final.

E um grito iniciou a batalha.
Todos pareciam dar o seu melhor. Muito suor e 

muitos nervos.
- Estão a gostar do espetáculo? – perguntou 

uma voz.
Entre os diabólicos monstros surgiu um ainda 

mais diabólico.
- “Uma fonte de poder”... dizem vocês... “ataca 

o nosso povo”...
A fonte era na verdade, um monstro branco 

muito musculado, os seus dentes eram afiados, 
tal como as suas unhas. Os olhos era vermelhos-
-sangue. E os seus lábios eram muito negros.

- O quê? Demainus?! – exclamou incrédulo 
McLance.

- Pensavas que estava morto... Eu estava a um 
passo da morte, mas não morri! Dez anos... como 
o tempo passa rápido... – declarou Demainus.

- Não mereces viver!!! – gritou Stormstin mui-
to furiosa, quase a chorar – Tu mataste a minha 
família!!!

- Sim... antes eu era um fetiçeiro negro... mas 
evoluí... para algo de tão supremo, que agora pa-
rece que os feiticeiros negros são fracos.

Stormstin gritou e correu.
- Mortíferus! – conjurou ela para Demainus – 

Curzemora! Nomanius!
Mas nenhum deles teve efeito.
- Como estão fracos... – murmurou Demainus.
E ao ouvirem isto, os Winniharrcs começaram a 

correr cheios de fúria para continuar a batalha.
Naqueles minutos desesperantes viam-se Win-

niharrcs a morrerem, monstros a morrerem, fei-
ticeiros negros a morrerem...

Quando o relógio de Carl apitou eram 16 horas, 
sim, 16 horas! Só restavam cerca de 400 feitiçei-
ros e 240 monstros. Os WinniHarrcs estavam a 
ganhar!

- Kronaria! – conjurou um Winniharrc para um 
corvo mutante.

Exatamente às 16:41, restavam 294 feiticeiros 
e 6 monstros. Todos estavam muito seguros de 
quem é que ia ganhar, principalmente, os Win-

niharrcs!
- Mortíferus! – conjurou um.
- Kronaria! – conjurou outro.
- Sipheus! – conjuraram McLance e Stormstin 

juntos.
Dois monstros, atormentados pela morte fugi-

ram, mostrando ser cobardes diante do seu mes-
tre, Demainus.

- Então, Demainus? Já não és assim tão forte, 
pois não? – gozou McLance.

- Sou mais forte do que todos vocês juntos! – 
gritou Demainus.

- Ok... se és... prova-o.
Todos os WinniHarrcs juntaram-se.
- Venham! – exclamou Stormstin para os esco-

lhidos.
Então os Winniharrcs deram-lhes as mãos e eles 

começaram a voar! Uma grande meia lua tinha-
-se formado no céu. Todos estavam prontos para 

acabar tudo!

- Finici. – sussuraram os winniharrcs entre eles.
Os WinniHarrcs sustentaram a respiração e gri-

taram bem alto:
- FINICI!!!!! 
E uma grande barreira de luz foi embater contra 

Demainus. Ele conseguia impedir alguns feitiços, 
mas outros, era impossível. Ficava cada vez pior. 
Até que chegou o momento em que ele não con-
seguiu aguentar mais nada. Então explodiu como 
uma bomba.

Percebendo que tinham ganhado, os Win-
niharrcs conjugaram luzes e fogo-de-artifício. 
Abraçavam-se. Celebravam muito felizes. En-
quanto o McLance, a Stormstin e os escolhidos 
estavam ao lado do barco.

- Amanhã de manhã, vão para a Terra. – infor-
mou McLance.

- Só estivemos no Sistema Lunar 48 horas... – 
disse Carl tristemente.

- É verdade, mas... se quiseres... podes fazer an-
dar o tempo mais devagar. – disse Stormstin.

- Não me lembrei disso. Fico aqui uma semana, 
e depois penso nisso em casa. Quando chegar lá, 
vou contar a todos a minha aventura, mesmo que 

não acreditem. – declarou Carl.

Eduardo Pizarro
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No dia 21 de abril 
iniciou-se o 36º Encon-
tro de Teatro na Escola 
(ETE) tendo sido a Ma-
deira, mas especifica-
mente a bela cidade do 
Funchal, o local de en-
contro de jovens atores 
de diversas escolas do 
país. Este ano foi num 
local novo, andámos 
de avião (a maioria dos 
Histéricos nunca tinha andado). Duran-
te esta semana tivemos a oportunidade 
de conhecer a maravilhosa ilha portu-
guesa - que para muitos era totalmente 
desconhecida -, criar laços e novas ami-
zades, enriquecer os nossos conheci-
mentos sobre o mundo do espetáculo, 
desenvolver as capacidades interpreta-
tivas, apurar o espírito critico, crescer 
enquanto grupo, manter contacto com 
distintos sotaques e aprender com os 
workshops.

No primeiro dia conhecemos a cen-
tral Pousada da Juventude, onde ficá-
mos instalados. Tivemos o primeiro 
workshop de integração que se cha-
mava Cocktail da Felicidade e durante 
o mesmo pudemos constatar a razão 
do nome pois a boa disposição e o re-
laxamento reinou. Terminou a tarde 
com uma visita guiada à zona do cais 
Funchalense. Dirigimo-nos ao encanta-
dor e bem conservado Teatro Municipal 
Baltazar Dias, de estilo italiano, cons-
truído em 1888. O Teatro Municipal foi 
palco das mais importantes manifesta-
ções culturais na Madeira ao longo do 
tempo. Neste encontro, para nosso or-
gulho, foi o palco principal de todo o 
ETE. Aqui foi feita a abertura das peças 
escolares, iniciando-se com o espetácu-
lo Notícias FX  de um dos grupos  de 
teatro anfitriões, o Corpus.

Os dias iniciavam-se bem cedo com 
diversos workshops, desde voz, cor-
po, movimento, improvisação, carac-
terização, dramaturgia… escolhidos 
anteriormente pelos elementos parti-
cipantes.  Os almoços eram na cantina 
da Escola Secundária Francisco Franco 
(escultor), antiga escola industrial do 
Funchal. Já os pequenos almoços e jan-
tares realizaram-se na pousada, num 
magnifico e relaxante jardim tropical 
com vista para a cidade, para o mar e 
para o antigo castelo situado no cimo 
de uma encosta.

 Durante as tardes foi-nos permitido 
conhecer a zona turística do Funchal, 
a comida típica, monumentos, parques 
e jardins, rios, vegetação caraterística, 
lojas típicas, pontos turisticamente im-
portantes, tudo isto intercalado com 
a apreciação dos vários espetáculos 
dos grupos de teatro: Línguas de Palco 
(Madeira), Alta Cena (Madeira), Dança 
InCorpoArte (Madeira), G. Amador de 
Expresssão Dramática (Porto), Histérico 
(Fundão), Saidatoca (Alvaiázere), Eça de 
Queirós (Lisboa), (En)Cena (Serpa), Con-
tra-regra (Vila Nova de Gaia),  Quebra-
-Gelo (Penamacor), e Persona (Moimen-
ta da Beira).

Tivemos também opor-
tunidade de assitir a um 
espetáculo de Eduardo 
Molina A Camisa, o Vesti-
do e a Janela, antigo aluno 
madeirense e participante 
em anteriores ETE como 
aluno mas desta vez como 
formador e ator. Nos 
workshops houve quem 
tivesse a possibilidade de 
trabalhar com o ator de 
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CUBO – COLETIVO - ROSTO 
rostos de riso, de diversão, de crescimento mas de descoberta
encaixados
mas em espaço aberto e orientado
mas percebendo o valor da organização da relação da construção conjunta
a partir de si mesmos
descobriram a técnica, o espaço, a luz, a expressão 
a desconstrução permitiu entender a ordem e a construção
partir da envolvente, descobrir a parte 
e partir para a criação
ganhar pernas para andar perdendo o 
medo e acreditar na vontade
eles não sabem mas sonham
e o sonho comanda a vida
deixai-os acordar aos poucos que as 
memórias se constroem assim com os 
presentes

EXISTÊNCIAS

cinema e televisão  Edu-
ardo Frazão.

Na última noite pas-
seámos pelas ruas da 
Zona Velha do Funchal, 
a zona noturna mais 
movimentada onde a 
música, a dança e o 
convívio foram o ponto 
alto. Esta zona é carac-
terizada pela pintura 

urbana realizada ao longo de estreitas 
ruas cujas portas eram pintadas ou es-
culpidas por diferentes artistas usando 
diversos materiais, temáticas, técnicas 
e paletas cromáticas.

O encontro terminou com a sessão de 
encerramento onde diplomas e troféus 
foram distribuídos a todos os partici-
pantes, desde professores, alunos e 
formadores. O último almoço foi no in-
terior do famoso Mercado dos Lavrado-
res.  Chegou assim a hora de terminar 
a jornada e de nos despedirmos daque-
les que foram a nossa família por cinco 
dias. Entre lágrimas e risos resta agora 
a saudade que fica em todos nós. 

Ainda assim, os professores dos gru-
pos Histérico, António Pereira, e Que-
bra-Gelo, Lurdes Pinho, organizaram 
uma última visita à ilha. Alugámos um 
autocarro que nos guiou até ao teleféri-
co, daí à zona turística do Monte onde 
pudemos ver a descida dos típicos ces-
tos, cheios de turistas com adrenalia, 
pelas ruas ingremes e observar a admi-
rável paisagem do Jardim Tropical Be-
rardo. Seguiu-se a viagem com a subida 
à Eira do Serrado para avistar o famoso 
e único Curral das Freiras. Antes de ter-
minar ainda fomos à pitoresca localida-
de piscatória de Câmara de Lobos e ao 
Miradouro do emocionante Cabo Girão 
com uma vista arrebatadora e que não 
é aconselhável a quem tem vertigens. 
Aqui sentimo-nos os donos do oceano.

Aproveitamos para agradecer ao nos-
so Agrupamento, à Câmara Municipal 
do Fundão e à de Penamacor e a todos 
os outros que também nos apoiaram 
nesta viagem inesquecível. Por último 
agradecer as maravilhosos anfitriões 
do Funchal que nos receberam nesta 
ilha que agora se tornou tão especial 
para nós.

Viva a malta dos ETE’s!

“Esta atividade tornou-nos pessoas 
mais conscientes e melhores”. (Elisabe-
te Rito)

“Aprendemos a libertar-nos, a respira-
ção, a voz, o corpo, a mente, a interpre-
tação…” (Beatriz Freitas)

“Pudemos ver outras abordagens de 
trabalho e temas em teatro e isso ajuda-
-nos a evoluir”. (Alexandra Agostinho)

“Aprendo mais sobre a improvisação 
mas manter uma personagem a nível 
psicológico e físico.” (Núria Guedes)

“Foi a primeira vez que fiz um 
workshop sobre a voz e vou transpor-
tar o que aprendi para o nosso grupo 

e para o nosso trabalho” 
(Joana Gonçalves)

“O ponto forte foi o lo-
cal de apresentação das 
peças o Teatro Baltazar 
Dias e os ateliês”. (Rodri-
go Teófilo)

Elisabete Rito, Inês San-
tos e Joana Gonçalves 

O clube de gravura e serigrafia criou 
uma imagem que faz uma alusão à 
identificação do agrupamento de esco-
las do fundão e que tem sido oferecida 
às diversas entidades que em diferen-
tes situações colaboram connosco.

Realizada em gravura, esta imagem 
resulta de uma técnica de simplificação 
do processo de calcografia (ponta seca), 
sendo, neste caso, a matriz produzida 
em papel metalizado onde o desenho é 
realizado com um objecto cortante. 

CLUBE DE GRAVURA E SERIGRAFIA

Mais quatro trabalhos, desta vez de 
alunos e ex-alunos, preenchem o es-
pólio fotográfico do agrupamento de 
escolas do fundão. If isto foi o desafio 
de fotografia digital que o Agrupamen-
to de Escolas do Fundão, lançou, mais 
uma vez para, pela procura da beleza, 
desassossegar os que fazem do prazer 
das suas descobertas um momento de 
partilha e acreditam que este proveito 
ultrapassa todas as dificuldades a en-
frentar.

A todos aqueles que quiseram partici-
par na construção de mais um momen-
to de escola:

Ana Jéssica Silva, Beatriz Campello, 
Ana Paula Gama, Alexandra Alves, Rute 
Pires, Joel Martins, Amélia Lopes, José 
Cerdeira, Rafael Martins, Inês Duarte, 
Cátia Garcia, António Mateus, Miguel 
Mingote, Joana Gonçalves, Rafael Mar-
tins, David Gertrudes, Sónia Solipa, 
Mónica Milheiro, Margarida Alves, Mar-
garida Oliveira, Raquel Loyo, Inês Iná-
cio, Catarina Carvalho, Leonor Paulos, 
Pedro Oliveira, Catarina Crocker, Pedro 
Dionísio, Mónica Crocker, Camila Cro-
cker, Catarina Carvalho, André Mendes.

A organização do concurso If, agrade-
ce o envio dos trabalhos a concurso e 
a compreensão de cada um pelos con-
dicionalismos inerentes a um processo 
escolar mas não impeditivos do contri-
buto e do prazer de estar e construir.

Expostos no edifício sede do agrupa-
mento, os trabalhos foram apreciados 
pelo júri constituído por Afonso Ca-
navilhas, presidente da Associação de 
Estudantes, Rosalina Gomes, coordena-
dora do Departamento de Expressões 
e, desta vez integrando o fotógrafo, 
Bernard Russo, professor francês em 
visita à escola, na equipa do projeto 
ERASMUS +.

Aos 1º, 2º e 3º trabalhos premiados, 
curiosa surpresa, de Pedro Oliveira, 
igual de Rafael Bartolomeu Martins 
e reflexo de Maria Carolina Bento, e à 
menção honrosa, ir, de André Mendes, 
foram atribuídos certificados e pré-
mios simbólicos em material escolar.

O 1º e 2º  classificados, cederam gen-
tilmente os seus prémios a alunos da 
escola.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA If

Fotografias na página seguinte

Fotografias na página seguinte
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If   isto foi
o que leva as pessoas a fotografar é a procura da beleza

PORQUE EU EXISTO, PORQUE FAÇO PARTE, PORQUE SOU IMPORTANTE

1º prémio - curiosa surpresa, de Pedro Oliveira

2º prémio - igual, de Rafael Bartolomeu Martins

3º prémio - reflexo de Maria Carolina 
Bento

Menção honrosa - ir, de André Mendes
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