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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

Chegou o Carnaval e a mini-interrupção letiva bem
merecida. O "Olho
Vivo" testemunha
apena uma ínfima
parte do profícuo
trabalho desenvolvido no último mês:
o envolvimento nas
sessões do Parlamento dos Jovens
e Euroscola, realçando uma preocupação com a vida
política e social, a
preparação para o
1 0º campeonato de
jogos matemáticos,
a parceria comenius. Ainda na dimensão
social,
registaram-se projetos relacionados
com solidariedade,
cidadania, responsabilidade civil e
promoção da saúde. Leituras, visitas
de estudo e visionamento de filmes
proporcionaram lições e saberes que
aguçam o espírito
crítico e a reflexão.
Deolinda Gil
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Como já é do conhecimento geral, o
1 0º Campeonato Nacional dos Jogos Matemáticos realiza-se no Fundão, dia 1 4 de
Março de 201 4. Até agora, em cada escola, realizaram-se os torneios de turma e
inter-turmas. Na última página, damos
conta do ambiente vivido e divulgamos os
apurados para representar o Agrupamento de Escolas do Fundão.

Envia os teus artigos até 20 de março

GREVE DE IMAGINAÇÃO

O Carnaval vem aí e a luz fundida por cima das nossas cabeças
(com tantas aulas e tantos testes,
até que é bastante normal!) faz luz:
“três dias de férias com fim de semana prolongado e loucura”.
Como todos sabem, o Carnaval é
a altura em que podemos ser nós
mesmos, não, não me estou a referir
ao adolescente problemático com vícios e notas com que se preocupar,
mas sim da réstia da criança que há
em nós.
Quem não se lembra de termos
seis anos e querermos nos disfarçar
do nosso herói/princesa preferida ou
mesmo daquele professor que nos

irrita. E os grandes desfiles que o
Fundão fazia? Oh que saudades!
Bem me lembro de estar agarrada ao
braço da minha mãe e olhar para
aquilo com espanto (e um pouco de
medo) e brilho nos olhos: as princesas do reino, os animais do circo, os
fantasmas da morte, e principalmente a magia e a música!
E agora?! Agora um aviso superior a dizer que não podemos trazer
nada no dia de Carnaval, nem uns
simples confettis ou máscaras, que
nenhum mal fazem à sociedade! Realmente aquelas bombinhas de mau
cheiro e sprays não contêm os cheiros mais interessantes para o meu

olfato (como se os esgotos da escola
explodiram) mas acho que esta medida tomada assassina a pouca imaginação que os adolescentes e
crianças de hoje em dia têm.
Na minha opinião, não podemos
passar a vida preocupados só com a
economia do país, o nosso emprego,
com tudo! Também é necessário relaxar; e já que “não temos idade para
estas coisas” (como dizem os nossos
pais), temos que relaxar da melhor
forma que sabemos: as nossas brincadeiras!
Daniela Morgadinho, 1 0º CSE

O CARNAVAL
O Carnaval está a chegar,
Já começámos a ensaiar
Pensámos no que vamos vestir,
Só de imaginar, já apetece rir!
Maracas e máscaras estamos a fazer,
Está quase tudo pronto para quem quiser ver!
Até serpentinas fomos comprar!
Só falta começar a desfilar!
O Carnaval é a festa da alegria,
Estamos ansiosos por andar na folia!
Queremos cantar e bailar,
À festa, ninguém pode faltar!
Quando esta festa acabar,
Vai ficar muito para recordar\
A alegria deve continuar!
Mas atenção, é preciso não parar de estudar!
(3º ano da EB do Salgueiro)
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PROJETO SER SOLIDÁRIO
SOLIDARIEDADE É PRECISO PARA QUE O FUTURO SEJA DE ESPERANÇA
No Agrupamento de Escolas do
Fundão, o Projeto “Ser Solidário”,
criado em 2008, continua a mover-se
pela vontade de contribuir para minimizar os efeitos que a atual crise
económica e social, marcada pelo
desemprego e pela redução dos rendimentos, possa ter junto dos seus
alunos mais carenciados. Para o feito, para além dos “cabazes de Natal”, tem oferecido aos alunos artigos
recolhidos na comunidade escolar,
na maioria usados, como roupas,
calçado, acessórios, material escolar
e produtos de higiene. No espaço
“Ser Solidário” a equipa de voluntários que compõe o projeto (alunos,
uma Encarregada de Educação, assistentes operacionais e mais recentemente, uma ex-colaboradora
aposentada, entre outros) seleciona
e organiza por idades e sexos, os artigos recebidos, para poderem “ganhar uma nova vida” ao serem
reutilizados pelos alunos que deles
precisem.
Este projeto mantém colaboração
com várias entidades, das quais des-

tacamos, a Loja Social do Fundão, a
quem são feitas entregas periódicas
de artigos que não são usados no
projeto e que assim vão contribuir
para apoiar outras famílias carenciadas no concelho. A parceria com a
APPACDM do Fundão tem marcado
também uma referência neste projeto, podendo destacar, já neste mês,
a atividade de divulgação na escola
sede do agrupamento, de artigos criados pelos clientes da Instituição, a
propósito do dia dos Namorados (ver
foto). É também de salientar a parceria estabelecida com a Associação
Entrelaços do Fundão, que está a
proporcionar aos nossos alunos a
oferta de material escolar. A mais recente colaboração vem da iniciativa
de uma empresa sediada na nossa
cidade, a CIMD (Companhia Industrial de Materiais Duros S.A.) que ofereceu equipamento necessário para
apetrechar o espaço do projeto, assumindo o seu papel de responsabilidade social (ver foto).
A colaboração dos alunos da
nossa escola, de que destacamos os

Parceria com a APPACDM do Fundão - divulgação, na escola sede do
agrupamento, de artigos criados pelos clientes da Instituição, a propósito
do dia dos Namorados.

do curso profissional Psicossocial
tem sido também um importante
contributo para divulgação e recolha
de bens para o projeto e um recurso
para porem em prática algumas das
competências inerentes à sua formação escolar.
Imprescindível é o contributo que
alunos de todos os ciclos, de todas
as idades, assistentes operacionais,
pessoal administrativo e professores
do nosso agrupamento têm dado ao
projeto.
Porque queremos continuar a dizer Não à indiferença e a exercer no
Agrupamento esta importante ação
de voluntariado e de solidariedade,
continuamos a contar com o contributo de toda a comunidade escolar,
sem a qual a sobrevivência deste
projeto não seria possível. Continuemos a olhar para o que temos a mais
e não usamos, sejamos solidários,
sejamos ecológicos, pensemos no
próximo e \ ganhemos um sorriso!
Coordenação Projeto Ser Solidário

Entrega pela CIMD (Companhia Industrial de Materiais Duros S.A.) de
equipamento necessário para apetrechar o espaço do projeto.
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DIA DA CIDADANIA EUROPEIA
NO AGRUPAMENTO

Mais uma vez, o clube europeu do
agrupamento assinalou o dia da cidadania europeia, este ano com uma sessão
de formação promovida com o apoio do
Europe Direct.
Por motivos de agenda da entidade
parceira a sessão não decorreu dia 7 de
fevereiro – dia da assinatura do Tratado
de Maastricht – mas sim dia 11 .
O Tratado de Maastricht, também
conhecido como Tratado da União Europeia foi assinado a 7 de Fevereiro de
1 992 na cidade holandesa de Maastricht e estabeleceu a Cidadania Europeia. O objetivo principal da
institucionalização deste novo status jurídico foi, segundo manifestaram as instituições comunitárias, reforçar e
fortalecer a identidade europeia e possibilitar que os cidadãos europeus participassem de forma mais intensa no
processo de integração comunitária. A
condição de cidadão europeu ficou, então, reservada a quem tivesse a nacio-

Entre o dia 20 e o dia 31 de janeiro
realizaram-se, no Agrupamento de Escolas do Fundão, ações de sensibilização sobre a prevenção do alcoolismo,
abrangendo todas as turmas do 7º, 8º
e 9º anos de escolaridade e Voc 1 3,
num total de 369 alunos. Estas ações

nalidade de um Estado membro. A
cidadania europeia não substitui mas
complementa a cidadania de cada estado. Portanto, são as leis de cada estado
membro - diferentes em muitos casos as que regulam como se pode aceder à
cidadania da União. Note-se que, os cidadãos dos estados que compõem a
União Europeia já gozavam de diversos
direitos em virtude da aplicação das regras que regulamentam o mercado único europeu (livre circulação de bens e
serviços, proteção do consumidor e da
saúde pública, igualdade de oportunidades e tratamento\).
A Cidadania da União veio estabelecer direitos que completam todos os anteriores, tais como Direito de circulação
e residência no território dos Estados
membros, Direito de eleger e ser eleito
nas eleições para o Parlamento Europeu e nas eleições municipais do Estado membro onde tenha fixado a sua
residência, Direito a receber proteção

incluíram uma apresentação sobre as
consequências do consumo de álcool,
mitos sobre o seu consumo, benefícios
para o não consumidor e medidas gerais para ajudar um doente alcoólico.
Estas sessões foram organizadas pela
equipa PES e dinamizadas por duas

diplomática e consular de qualquer Estado membro, se o país de origem do
cidadão europeu não tem representação
diplomática num terceiro país, Direito de
petição perante o Parlamento Europeu e
direito de colaborar com o Provedor de
Justiça, nos casos de má administração
das instituições e órgãos comunitários.
A sessão comemorativa foi aberta
pelo diretor do agrupamento, dr. Armando Anacleto e subordinou-se ao tema:
objetivos, valores, história e instituições
da União Europeia, e foi dinamizada pela doutora Isabel Baltazar professora da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa e formadora associada ao Europe DIrect Team
Europa.
Estiveram presentes os alunos de
sociologia e economia A das turmas
APS1 2 e CSE 1 0º.
Clube Europeu

enfermeiras da Associação “Entrelaços”.
A avaliação feita pelos professores e
alunos intervenientes foi muito positiva,
pois consideraram que as sessões foram bastante objetivas e esclarecedoras.
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DÉCIMOS ANOS VISITAM CASTELO BRANCO

No dia 28 de Janeiro, todas as
turmas do 1 0º ano do ensino regular
realizaram visita de estudo em Castelo Branco. Esta visita, realizada no
âmbito da disciplina de Filosofia e do
estudo da experiência estética, teve
a colaboração de outras disciplinas
tais como Desenho, História da Arte,
Macs e Físico-Química.
Um grupo de cento e vinte alunos

deslocaram-se até Castelo Branco
para visitar o Museu Cargaleiro e o
Centro de Cultura Contemporânea.
No primeiro conheceram duas colecções (trabalhos de Manuel Cargaleiro e objectos recolhidos pelo autor
ao longo das suas viagens pelo
mundo). No segundo visitaram a exposição de pintura latino-americana,
destacando nomes como Roberto

“Relativamente ao CCCB (Centro de Cultura Contemporânea de
Castelo Branco), achamos que foi a exposição de obras de arte mais
cativante, devido ao gosto que o guia demonstrava pelo seu trabalho e aos
objetos artísticos mais expressivos, mais fáceis de decifrar e à diversidade
cultural bem como da forma de criação dos mesmos (aguarela com carvão,
tintas, fotografia, plástico, óleo, tinta da china).”

Malta, Diego Rivera e Vik Muniz.
Os alunos puderam reflectir sobre a diversidade da experiências
estéticas, diversas conceções de
obra de arte e puderam ainda desenhar os espaços exteriores, no âmbito da disci9plina de Desenho.
Algumas opiniões dos alunos sobre a visita:

“Começando pelo lado negativo,
referimo-nos ao museu Cargaleiro em
si (\) não duvidando da qualidade
das obras vistas neste museu, pois
algumas eram bastante elaboradas e
de difícil execução, no geral não
achámos um museu atrativo.
No lado positivo, temos que referir
o convívio e a exposição do Centro de
Cultura Contemporânea de Castelo
Branco. O convívio é sempre uma
ótima forma de confraternização e nos
conhecermos melhor uns aos outros.
Relativamente à exposição, achámos
que foi muito interessante e gostámos
de praticamente todas as obras de
arte expostas, sobretudo as pinturas
do piso de cima. Por vezes, a arte
contemporânea nem sempre é
compreendida, mas o monitor da
exposição
facilitou
muito
a
compreensão das obras e foi dos
grandes
responsáveis
pela
interpretação correta que agora temos
das obras.
“Manuel Belchior e Rui Bimba , 1 0º CSE

Daniela Morgadinho e Maria Benedita 1 0ºCSE
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GRANDES EXEMPLOS, GRANDES PESSOAS

Indiscutivelmente, sempre houve
na história pessoas que se superam
a si próprias e que ultrapassam o
que todos consideram ser o limite.
São estes exemplos que igualam em
beleza, a veracidade do singelo verso “Tudo vale a pena se a alma não
é pequena”.
Por vezes, o objetivo a que nos
propomos pode parecer a alguns
ambicioso, e assemelhar-se aos
nossos olhos de tal forma longínquo,
que pouco hesitamos em considerálo inalcançável. Mas é precisamente
em grandes marcos que assenta a
Humanidade; ter uma força que supera as adversidades já faz de nós

maiores que o tamanho que efetivamente temos. Veja-se o grande homem que foi – e será - Nelson
Mandela, o que lutou para dar ao
seu povo as dignas condições de vida, aquelas que para nós são tão
básicas como indiscutíveis. Este foi o
homem que lutou contra tudo e todos, tendo por fim um bem maior, e
por este bem maior foi preso. E se
alguém disser que isto não é ultrapassar limites, essa pessoa não saberá o que são limites. Se alguém
ousar dizer que Mandela não lutou
contra as adversidades, então essa
pessoa que investigue a sua história
de vida. E se não é este um dos melhores exemplos de que “tudo vale a
pena se a alma não é pequena”, que
me refiram um homem com superiores feitos e maior alma.
Umas vezes cabe à sociedade o
travão dos nossos projetos, outras à
nossa própria história de vida, que
acaba por nos rotular com determinado futuro. Fugir do que está (ou
parece) destinado é também tão
digno quanto grande. Lutar quando
as condições são difíceis é parte de

todo e qualquer herói. Não aceitar
como se vive e procurar melhor sem
cessar é, efetivamente, ter uma
grande alma. Não se trata de estender a mão, mas erguê-la, de punho
fechado e maxilar cerrado, numa atitude de determinação. Repare-se
nos atletas paralímpicos. Nascem
quase predestinados a serem, para
sempre, dependentes dos pais. E é
ao vê-los lutar, chorar e sangrar que
todos temos a certeza de que se
quilo não é ter uma alma bem grande, então muito pouco, ou quase nada, pode ser tido como exemplo de
uma grande alma. E se, porventura,
alguém ousar questionar a determinação dos que lá competem, que
nunca se esqueçam que eles sim,
lutam contra uma das maiores adversidades – a própria deficiência.
Sendo assim, ter uma alma
grande não é de alguns, é de todos.
Não é genético, é conquistável. Não
é atribuído, é adquirido. Basta que o
sonho nos comande. Basta que nós
sigamos o sonho.
Marisa de Jesus, 1 2º LH

EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO
Decorreu no dia 7 de fevereiro,
das 1 5h00 às 1 8h00, numa parceria entre o Agrupamento de Escolas
do Fundão, a Pinus Verde – Associação de Desenvolvimento e a
CMF, no âmbito do Programa Formaredes, o primeiro workshop, dos

dois previstos. O workshop “Ideia de
Negócio Empreendedora (Criatividade e Inovação)”, foi dinamizado
pelo Dr. Sebastião Pereira, consultor em empreendedorismo e gestão
e teve como objetivo proporcionar
aos alunos ferramentas para elabo-

rar um “Sumário Executivo de uma
Ideia de Negócio”. Estiveram presentes alunos das turmas PTAS11 ,
GPI11 e APS11 , que se propuseram
voluntariamente frequentar este
workshop fora do seu horário.
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MOMENTOS DE POESIA
PASTICHE DE CAMÕES *

O mote foi dado na aula de português do APS e AGR 1 3, e os alunos tornaram-se pequenos poetas.
“ O dia em que eu nasci, moura e pereça”
Luís de camões
O dia em que eu nasci, alegria e felicidade,
Queira sempre o tempo dar,
Queria vir ao mundo e, nas
Noites de calor, ver a lua brilhar.

* Pastiche é uma obra literária ou artística em que se imita
abertamente o estilo de outros escritores, pintores, músicos,
etc.

A luz dentro de mim é como o sol a brilhar,
Mostre o mundo sinais de euforia,
Nasçam-lhe flores, no ar chova doçaria,
A mãe o próprio filho saiba amar.
As pessoas, com sorrisos e olhos brilhantes,
As lágrimas no rosto, de tanta felicidade,
Cuidem que o mundo jamais irá acabar.
Ó gente, carinhosa e feliz, nunca esqueça
Que este dia deitou ao mundo a vida
Mais angelical que jamais se viu!
Emma da Costa/APS1 3

O dia em que eu nasci pequenina e gordinha
Estava desejosa de nascer
Queria ver a neve branquinha
E com ela poder crescer

O dia em que eu nasci, dia de alegria,
Dia mais feliz do mundo,
O mundo ficou mais rico,
O sol apareceu brilhando a sorrir.
O campo florido com cores de alegria,
Cantou e dançou todo o dia,
Os pássaros deslocaram-se para a minha janela,
Para me dar as boas vindas ao mundo.

A luz brilhava, o sol quentinho
Queria-me mostrar ao mundo
No meu berço bem fofinho
Com este amor profundo
A família feliz, todos choravam de alegria
Sentia naquele aconchego
Um bem - estar profundo

A família alegre e contente visitou-me,
Muitos presentes recebi,
Sinal de carinho e amor.
Ó gente feliz, alegra-te,
Que neste dia estrelado, a minha mãe me deu a vida
Mais abençoada que jamais se viu.
Rafaela (APS1 3)

Gente com grande euforia
Naquele dia, tudo estava sossegado
Sentia-me pronta para o mundo
Poema “o dia em que eu nasci...”
Mariana Rodrigues APS1 3
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PARLAMENTO DOS JOVENS

O Parlamento dos Jovens teve
mais uma etapa.
Decorreu no dia 1 9 de fevereiro,
nas instalações do IPDJ de Castelo
Branco, a reunião para a eleição da
mesa da Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens do Básico e do
Secundário.
Nesta eleição, tal como consta
no Regimento do Programa Parlamento dos Jovens, o(a) Presidente,
assim como os restantes membros
da mesa (três no total: o Presidente,
Vice-presidente e Secretário(a)), foram eleitos pelos deputados selecionados para este fim, nas Sessões
Escolares de cada círculo eleitoral.
Na reunião, os candidatos revelaram as suas capacidades de liderança e o conhecimento das regras
de condução dos trabalhos da Sessão Distrital, que desempenharam
de um modo geral com excelência.
Da nossa Escola, a deputada do
Básico, candidata a este cargo foi

Margarida Ramalhoso Mendes, aluna do 9º ano da turma F, que empatou com a deputada da Escola Serra
da Gardunha o lugar de Secretária.
O desempate concedeu o lugar à
deputada da Escola Serra da Gardunha.
No Secundário foi eleita a deputada Marisa de Jesus, aluna do 1 2º
LH, para Vice-presidente da mesa.
No próximo dia 1 7 de março realizar-se-á na Sertã a Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens do
Básico, onde os alunos, João Pedro
Lourenço Silveira (8º D), Raul Manuel Alves Barata (9º A), Pedro Miguel Mendes Penato (9º A) e Maria
João Gonçalves (9ºF) defenderão
as medidas do projeto de Recomendação propostas pela nossa Escola.
No dia 1 8 de março realizar-se-á
a Sessão Distrital do Parlamento
dos Jovens do Secundário, em Penamacor, representando a escola e

defendendo o projecto de Recomendação aprovado na Sessão Escolar os alunos Afonso Canavilhas
e Sílvia Lino do 11 º CTLH, e Leonor
Mendes do 11 º CT3.
No mesmo dia, as alunas Beatriz
Correia e Fátima Batista, ambas da
turma APS1 2, representarão a escola no Concurso Euroscola 201 4.
Aos nossos jovens deputados
damos os parabéns pelo empenho e
pelo trabalho desenvolvido.
Ficam os votos de um bom desempenho nos dias 1 7 e 1 8 de março, com intervenções pertinentes e
oportunas e que as suas participações contribuam, por um lado, para
combater o flagelo das drogas na
sociedade, e por outro, para solucionar os problemas do envelhecimento, emigração e natalidade.
Coordenadoras do projeto,
Conceição Infante e Ana Sardinha

Ensino Básico - Tema: “Drogas – evitar e enfrentar as Ensino Secundário - Tema: “Crise
(emigração, natalidade, envelhecimento)
dependências"

demográfica
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PARLAMENTO DOS JOVENS
Projeto de Recomendação do Básico:
Considerando que a maior parte das drogas consumidas em
Portugal têm origem fora do país, como se pode constatar através das notícias diárias e pelos inúmeros casos de apreensões
efetuados pela polícia,torna-se imperativo e necessário atuar na
segurança das fronteiras.
Por outro lado, os grupos mais vulneráveis encontram-se em
idade escolar, pelo que é de extrema importância apostar, cada
vez mais, na segurança a nível das escolas.
Finalmente, nenhum problema ligado à toxicodependência
pode ter solução sem uma aposta forte na informação e prevenção.
Medidas propostas:
1 ª- Aumento de segurança nas fronteiras terrestres, marítimas e nos aeroportos portugueses.
2ª- Aumento da segurança nas escolas portuguesas.
3ª- Sessões de esclarecimento sobre a problemática das
drogas e toxicodependências, a realizar no início de cada ano letivo para os alunos do 5º e 7º ano de escolaridade, com testemunhos de familiares que tenham vivido casos relacionados com
drogas, e a participação de terapeutas, psicólogos, médicos e enfermeiros especializados nesta área.

Projeto de Recomendação do Secun
dário:
Enquanto habitantes do Interior, a crise demográfica, as
assimetrias regionais em termos da distribuição da população
e o envelhecimento da mesma são temas que nos preocupam
particularmente.
O decréscimo da população na nossa região, a desertificação de muitas aldeias devido à saída da maioria dos jovens
para os grandes centros ou para o estrangeiro, a excessiva
carga fiscal a quem investe, a predominância dos apoios familiares na primeira infância, são, a nosso ver, os principais entraves ao desenvolvimento demográfico.
Não descurando a existência de instituições como a Universidade da Beira Interior e de empresas que funcionam como pólos de atracção, é manifestamente necessário fazer
mais para que o Interior não continue a ser uma área repulsiva
relativamente às novas gerações.
As medidas que propomos vão nesse sentido. Têm por
objectivo o combate às assimetrias regionais, a consequente
atracção de população jovem para o Interior e, claro está, a
criação de postos de trabalho; o incentivo indireto à natalidade
através de benefícios fiscais e de apoios económicos mais
alargados aos casais com filhos.
Medidas propostas:
1 ª- Incentivos à fixação de empresas no Interior.
2ª- Reduções no IMI proporcionais ao número de filhos.
3ª- Direito a transporte gratuito durante a escolaridade
obrigatória.
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PERCURSOS DE BIOTECNOLOGIA E BIOQUÍMICA
DIVULGADOS NA ESCOLA SECUNDÁRIA

No passado dia 1 8 de fevereiro,
as turmas de Biologia do 1 2º ano assistiram a uma palestra proferida por
dois antigos alunos da nossa escola,
o Dr. Luís Martins e o Dr. Gonçalo
Silva, que se disponibilizaram para
partilhar informações sobre o seu
percurso no ensino superior bem como explicar os métodos de trabalho
que hoje utilizam.
Os palestrantes foram alunos da
Escola Secundária do Fundão no período de 2005 a 2008, onde frequentaram o curso científico-tecnológico.
Em 2008, candidataram-se ao ensino
superior e iniciaram os seus cursos,
respetivamente, em Biotecnologia e
Bioquímica, na Universidade da Beira
Interior, tendo ambos completado o
mestrado nos mesmos cursos no
passado ano de 201 3. Atualmente,
preparam-se para fazer um programa
de doutoramento, embora estejam
parcialmente dependentes da aprovação das suas bolsas.
Entretanto, o seu percurso académico distinguiu-se sobretudo nas

áreas de especialização, tendo o Dr.
Luís feito um percurso académico
notável na UBI e o Dr. Gonçalo passado por um programa Erasmus na
Universidade de Lund (Suécia) e por
um estágio numa empresa em Stuttgart (Alemanha).
O Dr. Luís Martins expôs à plateia
a consistência e os objetivos do trabalho que leva a cabo com plasmídeos de DNA, explicando sucintamente
os métodos e as técnicas que põe
em prática. Desta forma, foi permitido
aos alunos que aprofundassem os
seus conhecimentos acerca da utilização da técnica de DNA recombinante, um dos temas leccionados e
integrantes do programa de Biologia
1 2, e que percebessem, ainda que de
uma forma superficial, algumas aplicações do curso de Biotecnologia.
Gonçalo Silva apresentou também, de forma abreviada, uma das
principais vertentes do curso de Bioquímica, as técnicas de cromatografia, nomeadamente ao nível da sua
especialização em calorimetria, expli-

cando em que consistem, para que
servem e qual o seu fundamento a
nível termodinâmico.
Ambos colocaram a ênfase na interdisciplinaridade dos trabalhos que
executam, na importância da dedicação aos trabalhos e disciplinas, incluindo as do ensino secundário, a
necessidade de respeitar e ouvir as
opiniões dos professores e a importância do conhecimento do inglês para o estudo das ciências. Foram
ainda da opinião que pessoas com
um elevado grau de formação académico devem procurar desenvolver
as suas próprias empresas, quando
sujeitos a situações de não contratação (desemprego).
Por fim, os jovens universitários
mostraram-se disponíveis para responder a dúvidas de qualquer tipo
fossem elas directamente relacionadas com os trabalhos de que se ocupam ou sobre o seu percurso
enquanto estudantes. A plateia mostrou-se um pouco inibida mas, ainda
assim, as perguntas centraram-se
mais no panorama do acesso ao ensino superior e nas possibilidades em
fazer Erasmus.
Uma avaliação feita posteriormente pelos alunos que assistiram à
palestra revelou a actividade como
bastante útil e proveitosa, tendo realçado a significância científica da
mesma, a capacidade dos palestrantes em transmitir informações numa
linguagem simples e acessível e o
facto de estes demonstrarem que as
ciências não são estanques mas interdependentes.
Catarina Salvado (1 2.º CT3)
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Visita de Estudo

DO PAPEL À IMPRESSÃO
No dia 1 9 de fevereiro, as turmas
do APS1 3 e AGR1 3 foram ao Porto
numa
visita
de
estudo,
acompanhados pelos professores de
Português, de Artes gráficas, Área
de Integração e de TIC.
Primeiro, visitaram o Museu do
Papel, em Paços Brandão, onde
puderam observar como o papel era
feito antigamente, viram utensílios
antigos onde se fazia o papel como,
por exemplo, a mesa de corte do
papel húmido ou a prensa. Também
foram levados para uma sala onde o
papel, ainda húmido, era colocado
“Com o tecido também se faz
papel. Terá que se cortar muito
miudinho, depois mete-se dentro de
água durante 30 dias e vai-se
mexendo todos os dias. Com o
coador próprio recolhe-se essa pasta
e as partículas do tecido juntam-se e
formam uma folha de papel.” ( Emma
Costa, APS1 3)
“\ eram recicladas as roupas e
transformadas em papel”. (Daniel
Opinião, AGR 1 3)

para secar e depois vendido.
A última paragem foi no Museu
Nacional da Imprensa, com a visita à
exposição "Memórias vivas da
Imprensa”, onde uma simpática guia
mostrou a primeira máquina de
impressão
e
o
processo
complicadíssimo que envolvia a
impressão! Durante a visita
explorou-se a História da Imprensa,
desde o seu aparecimento (com os
tipos móveis de Gutenberg) até ao
aparecimento do computador. Os
alunos tiveram a oportunidade de
fazer as suas próprias impressões

em máquinas antigas.
Posteriormente,
os
alunos
puderam visitar, de forma livre, as
exposições "Miniaturas Tipográficas",
"25A, 40A" e uma exposição de
cartoons de todo o mundo
"PortoCartoon: O Riso do Mundo".
Esta visita foi muito interessante
e os alunos consideraram que valeu
a pena e recomendam a todos a
visita a estes museus, pois não
sairão a perder!
(Soraia , 1 0 APS 1 3)

“ No Museu da Imprensa,
“ O momento mais emotivo foi
quando fizemos a impressão de observou-se as antigas formas de
poemas e imagens, no Museu da impressão, com a caixa de tipos
móveis.” (Sara Patrício, AGR 1 3
Imprensa” (Bruna Lopes, APS1 3)
“ Gostei especialmente do
“ No Museu do papel vimos um
Museu
da Imprensa pois era mais
filme sobre a fábrica do papel e os
depoimentos dos antigos operários.” interativo.” (Natacha, APS 1 3)
(Lara Bento APS1 3)
“ No Museu da Imprensa, vimos
que a primeira Bíblia foi impressa
por Gutenberg.” Geovanne, APS1 3)
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“TOMBOY”
QUERO SER UM RAPAZ!

No âmbito da Educação Sexual
em Meio Escolar, as turmas de 11 º
CT1 e CAV visualizaram um filme,
Tomboy (Maria Rapaz) , na disciplina
de inglês, sobre a importância da
descoberta do “eu” durante a adolescência. Posteriormente este tema foi
debatido na aula de Português, em
que expusemos os nossos pontos de
vista que nos serviram de base para
a reflexão apresentada a seguir.

Tomboy, filme escrito e
dirigido pela francesa Céline
Sciamma, constitui uma reflexão de sexualidade, comportamento e caráter. Laure
uma rapariga de dez anos,
que acaba de se mudar para uma nova cidade, esconde a sua verdadeira
identidade, fazendo-se passar por um rapaz em frente
dos novos amigos.
No decorrer da ação,
somos abordados por diferentes tipos de situações.
Apesar de Laure se “esconder” na pele de um rapaz,
nunca deixa totalmente de
parte o seu lado feminino.
Entendemos este facto durante o tempo que ela passa em casa com a família
ou quando, uma vez por brincadeira,
se deixou maquilhar pela amiga Lisa
na casa da mesma.
A amizade com Lisa é também
um ponto muito importante na história. É o ponto em que Laure não sabe verdadeiramente quem é. O beijo
entre ambas pode ser interpretado
como uma tentativa de Laure tentar
descobrir a sua verdadeira identidade, ou então pode não ter passado

de um simples beijo de crianças,
sem intenção alguma.
Outro facto é quando a mãe de
Laure descobre a mentira da filha. A
mãe, para tentar fazer com que a situação se resolva, decide revelar
quem é na verdade Laure. Entregalhe um vestido de cor azul para que
a mesma o vista, pois os vestidos
são um símbolo feminino, apesar da
cor azul ser mais dotada do masculino. Pode estar aqui implícita uma
mensagem; apesar de ser uma rapariga por fora, Laure nunca irá deixar totalmente o seu lado rapaz por
dentro.
Quando Laure se revela aos amigos, é humilhada, estes tentam obrigá-la a despir-se para se revelar
verdadeiramente. Nesse momento,
Lisa, que está presente, apesar de
magoada com a mentira da amiga,
sendo também uma rapariga, ajudaa, intervindo em sua defesa, para
que a situação fosse mais apaziguada.
É um filme de muita reflexão, estando bastante implícitos os conflitos
psicológicos e a descoberta da nossa verdadeira identidade em plena
idade de descobertas e aprendizagens.
Cátia e Soraia ( 11 º CT1 )
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TEATRO “FREI LUÍS DE SOUSA”

No passado dia dezoito de fevereiro, os alunos do segundo ano dos
Cursos profissionais foram a Castelo
Branco, numa viagem calma e amigável, a fim de assistir à peça de teatro de Almeida Garrett, Frei Luís de
Sousa, Interpretada por um grupo teatral da Casa dos afetos.
A obra decorre no século XVI, retrata a vida de Manuel de Sousa
Coutinho e de sua esposa D. Madalena de Vilhena, que sete anos após
o desaparecimento do primeiro marido desaparecido e julgado moro em
Alcácer Quibir, resolveu casar novamente com Manuel Coutinho, originando Maria, uma jovem de treze
anos que sofre de tuberculose. Maria
é educada pelo aio Telmo Pais, fiel
amigo e escudeiro de D. João de
Portugal, primeiro marido de D. Madalena) que, com discursos misteriosos, manipula a cabeça de D.
Madalena, fazendo com que ela viva
atormentada com o possível regresso do primeiro marido cujo corpo
nunca foi encontrado. A passagem
determinante da obra é quando surge a notícia de que os governadores
em nome de Espanha querem usar o
seu poder de aposentadoria para se
instalarem em casa de D. Manuel
Coutinho que prefere incendiar o seu
próprio palácio. Por falta de opções e
pela pressão do tempo, veem-se
obrigados a ir para o palácio que pertenceu a D. João De Portugal que
pertence a D. Madalena, o que é vis-

to com grande terror aos seus agoiros que invertem o mito do
sebastianismo. A certa altura, aparece um peregrino que diz trazer notícias de D. João de Portugal, primeiro
marido de D. Madalena, vinte e um
anos depois. Deixando todos aterrorizados, o romeiro é identificado como o próprio D. João D. Madalena e
o seu segundo marido passam a
uma situação de pecado e, por isso,
vão para um convento. Maria tenta
impedi-los mas morre, frágil da doença e ferida pela desonra.
Pessoalmente, gostei do facto
dos atores terem seguido os diálogos
de acordo com o original, apesar de
ter havido algumas falhas. No entanto, não gostei da interpretação da
personagem Maria pois quem não
soubesse nada da obra ou até mesmo de história ficaria com uma ideia
errada quanto `época que a obra retrata, pois apesar da ideia feliz da cara pintada de branco e da brincadeira
em que Maria é uma marioneta querendo mostrar que é comandada pelo
destino, os atores foram infelizes na
interação entre eles. Começo pela
forma como Madalena olhava Telmo,
uma vez que a ideia do autor seria
que Madalena visse Telmo com respeito e como um segundo pai, apesar de ser apenas um aio. Isso
percebe-se pelos diálogos mas não
pela forma como representaram a
cena, deixando até os mais desatentos pensar que são amantes. Tam-

Espetáculo de João Nunes Esteves
Adaptação da obra de Almeida Garret
Adaptação, dramaturgia e encenação: João Nunes Esteves
Conceção Musical: José Manuel Almeida
Assistente de produção: José Joãop Teixeira

bém a forma como Madalena se
relaciona com Manuel se torna um
pouco duvidosa face `época retratada, como exemplifica um beijo na
boca. Por fim, a Interpretação da
personagem Maria que, embora tenha sido adjetivada por Frei Jorge
como “louquinha” e “tolinha”, não o
era decerto nos seus comportamentos, tendo em conta, uma vez mais a
época, mas sim nas suas ideias e
discursos. A meu ver, esta personagem foi interpretada com demasiados
saltos, ar demasiado infantil, uma leveza demasiado feliz na sua forma
de interagir e de estar, para além da
afinidade que mostrava com as restantes personagens, por exemplo
quando se agarrou a Manuel Coutinho. Ainda assim, a minha maior crítica vai para o facto da interpretação
ser incoerente face à doença de Maria, que a deixava frágil e a toda
aquela energia despropositada tendo
em vista o comportamento das meninas daquele tempo.
De forma geral, considero que o
grupo de teatro foi muito competente,
conseguiu agarrar o público. Gostei
dos efeitos de luz, som e vídeo.
Apreciei terem respeitado os diálogos
da obra, sem alterações. A representação da abertura com Maria como
marioneta foi criativa. Gostei muito
de assistir à peça.
Cristina Penato, TAL1 2

Atores:
João Nuno Esteves
Vera Silva
Fernando Dinis
Sandra Balcinha
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APOIO PSICOSSOCIAL VISITA INSTITUIÇÕES DA COVILHÃ

No dia 1 9 de Fevereiro, a turma de
1 2º ano do Curso profissional de Técnico
de Apoio Psicossocial
realizou visita de estudo à Covilhã . Durante a manhã
e tarde visitaram a Academia Senior e a
APPACDM, para além de dois museus: o
de Arte e Cultura e o de Arte Sacra. Os
alunos puderam conhecer a estrutura,
objectivos e actividades das instituições
visitadas; conhecer o carácter social,
ocupacional e lúdico da Academia Sénior
e APPACDM e conhecer o património artístico e cultural da cidade.
Estas visitas foram realizadas no âmbito das disciplinas de Área de Expressões e de Psicopatologia Geral,
acompanhadas pelas professoras Felisbela Fernandes e Catarina Crocker.
Foi muito importante para estes alunos conhecerem os objectivos e actividades realizadas na Academia Senior da
Covilhã. Esta é uma instituição que foi
criada há catorze anos como movimento
cívico e que tem apenas o apoio da Câmara Municipal da Covilhã na cedência
das instalações. Os idosos pagam uma
pequena propina semestral e durante o
ano realizam múltiplas actividades que

ajudam a sustentar financeiramente a
instituição. Para além do convívio, os
alunos são culturalmente estimulados.
Assim a aprendizagem é a forma mais
saudável de se manterem jovens, de
lutarem contra a perda de capacidades
e contra a solidão. A academia Senior
funciona muito bem, contando com a
colaboração voluntária de muitos professores da Universidade da Beira In-

terior e de muitos outros professores aposentados da região. Tem a orientação
inestimável e incansável da Dra Ascenção
Simões (que todos referem como sendo
“uma força da natureza”. As universidades
seniores têm (como a Academia Senior)
um contributo muito importante na sociedade actual, ajudando a cimentar a força
cultural e social própria desta faixa etária.
A visita à APPACDM da Covilhã foi
também muito interessante para os alunos
e professores envolvidos. Com a ajuda da
Dra Carina e da Dra Patrícia, (psicóloga e
técnica de acção social respectivamente) e
de dois jovens da instituição (O Diogo e o
Nuno) percorreram-se os vários ateliês
que estavam a decorrer: formação global,
têxteis, artes plásticas, ginástica e carpintaria, conheceram-se as instalações e conversou-se com os vários clientes da
instituição que se mostraram afáveis e
muito comunicativos.
No final de ambas as visitas, a turma
de alunos do APS11 realizaram uma actividade dinâmica, preparada em Área de
Expressões, actividade essa que permitiu
uma melhor interacção entre todos e um
momento divertido de dança .
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VISITA DAS PARCERIAS COMENIUS TRANSFORMA
DIAS NA ESCOLA EM DIAS MAIS FELIZES

Como tinha sido noticiado na última edição do “Olho Vivo”, decorreu
entre os dias 1 9 e 23 de fevereiro, a
primeira visita das Escolas Parceiras
do Projeto Comenius GYG (The Ultimate Guide for Young European Guides). A visita transformou a Escola
num espaço de acolhimento de 1 9
alunos e 1 2 professores da Alemanha, Bélgica, Estónia e Polónia que

em muito enriqueceu os alunos do
nosso Agrupamento e os alunos das
Escolas dos países referidos. Durante estes quatros dias os alunos parceiros estiveram presentes nas
nossas aulas, conheceram a nossa
Escola e a cidade do Fundão. Tiveram ainda tempo para ajudar a confecionar pão, de modo tradicional, no
forno comunitário de Aldeia de Joa-

nes, apresentaram-se à Comunidade
através do programa “Dias de Escola” na Rádio, visitaram Alpedrinha,
Castelo Novo e as zonas mais antigas do Fundão. Foram momentos
muito marcantes para os alunos que
tiveram um contacto mais próximo
com colegas de outras latitudes e
que transformaram os momentos da
despedida em momentos um pouco
difíceis...
Dever-se-á referir que estes dias
só foram possíveis graças ao empenhado envolvimento dos professores
e alunos da Equipa Comenius, mas
também das famílias dos nossos
alunos que se prontificaram para receber em suas casas os alunos Belgas, Estonianos e Polacos. A estas
famílias, um agradecimento muito
especial da parte do nosso Agrupamento.
Os nossos parceiros Comenius
partiram encantados com a forma

como decorreram aqueles dias e, alguns, prometeram mesmo que voltariam a visitar esta região a título
particular. Mas, de todos os pormenores deste encontro daremos conta, de forma mais detalhada, na
próxima edição do “Olho Vivo”.
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CLUBE DE PROTEÇÃO CIVIL

Está a decorrer um conjunto de
ações de formação/sensibilização
que o clube de Proteção Civil do
agrupamento tem previstas para este
ano. Contamos com a amável
colaboração e o saber profissional

da técnica de proteção civil Ana
Maria Marques Pinto.
Já tivemos as seguintes sessões:
• No dia 24 de Fevereiro com a
turma CEF OI1 3 das 11 :45 às 1 3:1 5
com uma ação subordinada ao tema

" Planos de Emergência", no âmbito
da disciplina de Higiene e Segurança
no Trabalho.
• No dia 26 de Fevereiro com as
turmas TAS1 3 (às 08:20), Área de
Integração, e com a turma APS1 3
(às 11 :45), Sociologia, com sessões
formativas sobre Socorros Primários,
em particular, exame primário à
vítima e avaliação secundária no
socorro. Foram ministrados os
conceitos primários sobre os
assuntos
e
feitas
algumas
demonstrações com recurso a
instrumentos
auxiliares
como
aparelhos de medição da glicémia e
esfigmomanómetros.
Voltaremos a ter sessões de
proteção civil, e a contar com a
presença da técnica de proteção civil
Ana Maria Marques Pinto, nas
turmas CEF OI1 3, dia 1 0 e 1 7 de
Março, e PTAS1 3 e PAPS1 3 nos dias
1 2 e 1 9 de Março.

Alunos do 2º ano da Escola Santa Teresinha
Cultura Local

No dia 1 7 de fevereiro, os alunos da turma de 2º ano da Escola
de Santa Teresinha partiram à
descoperta da cultura local. Visitaram Alpedrinha, Póvoa de Atalaia
e Zebras.
Em Alpedrinha, apreciaram as
casas graníticas, o chafariz, o
cruzeoro e o palácio do Picadeiro
serviu de palco para diferentes
atividades no âmbito das diferentes áres do saber e de saber fazer.
Na Póvoa da Atalaia contactaram
com um dos maiores poetas da
região, Eugénio de Andrade, e em
Zebras puderam conhecer o fabrico artesanal do queijo.
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TEXTOS DA TURMA JF 4º B

Primavera

A nossa cidade

A Primavera está a chegar
Com ela vamos brincar
O que vamos adorar\
Ao ver o sol brilhar

Na cidade do Fundão
Há sempre agitação
O nosso produto regional
É a cereja, ponto final!

Há flores
De todas as cores
A Primavera é linda de morrer
O tempo vai aquecer

Temos também a feira popular
que vende sempre, sem hesitar
Também temos as animações
Tal como as nossas profissões.

Há flores vermelhas, douradas\
E também amareladas!
As flores vamos admirar
À volta delas, os pássaros a esvoaçar

Há também um parque
Que tem tanta diversão!
Todos gostam de brincar
Escorregando pelo corrimão.

As abelhas a voar,
Os meninos a brincar
Os pássaros a cantar
E os adultos a caminhar\

Esta cidade parece imaginada
Com tanta extensão
Parece um conto contado
A cidade do Fundão.

Manga curta vamos usar
Porque a Primavera está a chegar
As cerejas vamos comer
E exercício vamos fazer

Ao anoitecer
As luzes começam a acender
Nesta cidade de maravilha
Há sempre uma partilha.

A Primavera tem magia
Quem me dera que ela durasse mais
um dia.

Aqui nesta cidade
Há muita animação
Se se querem divertir
Venham todos para o Fundão.

Autores: Ana Sofia Gonçalves Teixeira
Tomás Martins de Brito, T. JF4B

Autores: Maria Neves Pedrosa
Joana Santinha Almeida
Turma:JF4ºB

O retrato do jardim

Houve um dia
Especial,
Mesmo cinzento
Muito real.
Ameno era o
Outono
Levar-se pelas
Brincadeiras,
Brincá-las,
Senti-las
Vê-las.
O jardim
Coberto,
Tapado
Pelas folhas
De um conto
Contado.
Esse conto
Era grande,
Alto, comprido,
Em cada parágrafo,
Mais despido.

E ao fim
Da tarde
No passeio,
No muro,
Como se
Fosse,
Quem sabe,
No jardim,
A cair o
Escuro.
E fica ali
Silencioso
Mudo, surdo,
A ver a cidade
Acompanhado
Pelo lago e as flores,
Como se fora de
Verdade.

E duardo Henriques Pizarro
Nº7 T.JF4ºB

O lago
Azul, verde, amarelo
Tom mágico
Imaginado por
Mim,
Era assim,
Tão calma
A água do jardim.

No âmbito do projeto Sciense4you realizou-se no dia 29 de janeiro, no anfiteatro do agrupamento, uma sessão de divulgação
do concurso mini-empreendedores. Estiveram presentes os alunos do 3º e 4º ano da escola João Franco, acompanhados pelos
seus professores e os professores do 1 º ciclo, que lecionam na Escola Santa Teresinha. Este concurso foi também divulgado nas
escolas de Alcaria, Pêro Viseu e Valverde no dia 5 de fevereiro.
No dia 29 de janeiro foi também realizada uma sessão de divulgação do Concurso Inova, na sala 21 , pela equipa do projeto
INOVA e por duas representantes da DGEstE – Coimbra.
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JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

VISITA À BANDA FILARMÓNICA PEROVISENSE
VISITÁMOS A BANDA FILARMÓNICA PEROVISENSE E GOSTÁMOS DE OBSERVAR A CASA ONDE A
BANDA ENSAIA E GUARDA AS SUAS COISAS.
CONVERSÁMOS COM O SR. TÓ MANEL, QUE É O
REGENTE DA BANDA E NOS EXPLICOU COMO TEM
SIDO A VIDA DA BANDA DESDE QUE NASCEU HÁ 1 24
ANOS. (Fig 1 )

Fig 1 - Explicações sobre a história da filarmónica

Fig 2 e 3 - Farda parta rapaz e rapariga

Fig 4 - Estandarte da banda

FALOU DE OUTRA CASA ONDE A BANDA ESTAVA
ANTES, QUE AINDA LÁ ESTÁ A SANTA CECÍLIA, PADROEIRA DA BANDA. FALOU TAMBÉM SOBRE OS REGENTES QUE JÁ HOUVE NA BANDA.
INDICOU-NOS AS FARDAS AZUIS QUE USAM OS
RAPAZES (Fig 2) E AS RAPARIGAS (Fig 3) QUE TOCAM NA BANDA, O ESTANDARTE DA BANDA (Fig 4) E
OS INTRUMENTOS QUE ELES TOCAM.
VIMOS A SALA ONDE SE ESTUDA MÚSICA E TAMBÉM A OUTRA ONDE SE ENSAIA SEM DESAFINAR.
HAVIA LÁ MUITOS INSTRUMENTOS DE SOPRO E DE
PERCUSSÃO MAS O QUE MAIS GOSTÁMOS FOI DE
VER E TOCAR A BATERIA. (Fig 5)
TAMBÉM NOS EXPLICOU QUE NA RUA É PRECISO
SABER ANDAR E TOCAR AO MESMO TEMPO, SEM
OLHAR PARA O CHÃO, TODOS CERTINHOS E AFINADOS, MESMO NAS CURVAS.
OS MENINOS DO JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO
VISEU AGRADECEM AO SR. TÓ MANEL TER SIDO TÃO
SIMPÁTICO E PACIENTE CONNOSCO PARA NOS PÔR
A ENTOAR, DE FORMA TÃO CERTINHA, OS SEUS
ACORDES.

Fig 5 - Instrumento de sopro e bateria

18 ......................................................................... OLHO VIVO .........................................................................

JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

A NOSSA BANDA E O CARNAVAL

Modelo final e instrumentos musicais

Sabemos da importância da expressão musical no trabalho de exploração de sons e ritmos e da
forma mais ou menos espontânea
em que ela acontece na sala do jardim de infância. Escutar os sons e o
silêncio, cantar e explorar as letras
das canções, dançar e criar formas

Foto 1 - o nosso material já chegou

de movimento, tocar e fazer o
acompanhamento com instrumentos
produzidos ou não pelas crianças e
criar ou variar, de forma lúdica, tanto os sons como as palavras das
canções faz parte do trabalho dos
sentidos e desenvolve a linguagem,
a concentração, o ritmo e a criatividade na criança.
Assim, depois da visita que fizemos à Banda Filarmónica Perovisense imaginámos com seria fazer
parte de uma Banda. A Banda do
nosso jardim de infância.
Como o Carnaval se aproxima
pedimos a colaboração à Fábrica
Twintex.
Mostrámos-lhes o nosso Projeto
da Banda, acreditaram e o pedido
de material que fizemos já chegou
ao nosso Jardim de Infância de Pêro Viseu.
Os instrumentos musicais da
nossa Banda são de material reci-

clado e foram feitos com a ajuda
preciosa das famílias que participaram uma vez mais com muita criatividade. Ficamos muito afinados a
tocá-los. Todos nos ouvem.
Explorar as áreas da linguagem,
expressões e matemática, com os
materiais que utilizámos e as atividades que desenvolvemos com o
tema do Carnaval, faz parte dos
nossos trabalhos diários.
O Jardim de Infância de Pêro
Viseu agradece à Twintex e restantes colaboradores, Obrigado!
Dia 28 de fevereiro desfilamos,
pelas ruas da freguesia de Pêro Viseu, com os amigos da escola de
1 ºceb. Vai ser um dia muito divertido.
AFONSO, MÁRIO DINO, JOSÉ PEDRO,
MADALENA, MARCO, MARIA, PUREZA,
RÚBEN, SORAIA, TIAGO, TOMÁS, TERESA, CELESTE, OLGA E INÊS.

Foto 2 - Com os moldes, demos os primeiros
cortes no tecido, vieram os alinhavos e depois
começámos a coser à máquina.

Foto 3 - Preparativos. O tecido já começa a
ter forma.
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JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

ONDE VIVEMOS? CASAS QUE CONHECEMOS.

As casas onde vivemos

Já sabemos onde moramos e
como vivemos porque na área do
conhecimento do mundo estamos a
trabalhar o nosso meio mais próximo.
Com recurso a caixas de cartão,
papel e cola construímos as nossas
casas. Abrimos a janela para poder-

Casa do Cogumelo

mos ver o que se passa à nossa volta.
Pedimos ajuda lá em casa e com
a colaboração das famílias partimos
para a construção de um boneco representativo de cada um. Agora temos uma pequena aldeia de Pêro
Viseu, dentro do nosso jardim de in-

fância, com o respetivo habitante de
cada casa.
Recolhemos e reciclámos o material para a construção das casas e
dos bonecos e o resultado, a três dimensões, foi muito diverso em cada
trabalho final. A exploração de texturas, dimensões, volumes e formas
diferentes enriqueceram-nos ainda
tanto na linguagem como na matemática.
Assim, além da valorização da
diversidade dos materiais utilizados
esta atividade também serviu para
proteger o ambiente.
Depois da visita à Casa do Mel,
Casa do Cogumelo e Centro Interpretativo de Arte Rupestre também
fizemos as respetivas representações para enriquecer o saber sobre
casas onde se desenvolvem atividades e serviços, num outro meio que
não o de Pêro Viseu.
A aldeia dos meninos do jardim
de infância de Pêro Viseu ficou assim muito bonita.

Casa do mel
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JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

ONDE VIVEMOS? CASAS QUE CONHECEMOS.

Casa redonda

Centro Interpretativo de arte rupestre

LENGALENGA DO QUEIJO

O RATO QUE NÃO QUERIA COMER O QUEIJO.

Era uma vez um rato
que não queria comer o queijo.
Era uma vez um rato
que não queria comer o queijo.

Mandou-se chamar o gato
para vir arranhar o rato
o gato não quis arranhar o rato
e o rato não quis comer o queijo
e desatou sempre a dizer: "queijo não hei-de eu comer”.
Mandou-se chamar o cão
para vir morder no gato
o cão não quis morder no gato
o gato não quis arranhar o rato
e o rato não quis comer o queijo
e desatou sempre a dizer: "queijo não hei-de eu comer”.
Mandou-se chamar o lobo
para vir matar o cão
o lobo não quis matar o cão
o cão não quis morder no gato
o gato não quis arranhar o rato
e o rato não quis comer o queijo
e desatou sempre a dizer: "queijo não hei-de eu comer”.

Mandou-se chamar o caçador
para ir dar um tiro ao lobo
o caçador não quis dar um tiro no lobo
o lobo não quis matar o cão
o cão não quis morder no gato
o gato não quis arranhar o rato
e o rato não quis comer o queijo
e desatou sempre a dizer: "queijo não hei-de eu comer”.
Mandou-se chamar as abelhas
para irem picar no caçador
as abelhas já quiseram picar no caçador
o caçador já quis dar um tiro no lobo
o lobo já quis matar o cão
o cão já quis morder o gato
o gato já quis arranhar o rato
e o rato já quis comer o queijo
e desatou sempre a dizer: "queijo agora já hei-de comer”.

T-1 do Salgueiro
Lengalenga coletiva
2º e 4º ano
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NOTÍCIAS DOS ENXAMES
A NOSSA HORTA
Chegou a hora de fazermos mais
uma das nossas sementeiras: as cenouras.
A terra, muito fresca e húmida,
estava pronta para receber estas sementinhas tão pequeninas e escuras, das quais vão nascer uns
legumes tão apetitosos, de cor alaranjada e grandes (assim esperamos
nós)!
Todos colaborámos na sementeira e mais uma vez a Olga foi quem
preparou a terra, com a ajuda do sacho e do ancinho, colocando o indis-

pensável estrume e por fim cobrindo
as sementes com terra fofa. E porque já se acabou o estrume que todos trouxemos, vamos novamente
pedir aos pais para trazermos mais,
pois as nossas sementeiras ainda
não terminaram: faltam as batatas,
os feijões, as alfaces\
Já recolhemos os primeiros legumes: grelos dos nabos!
Aguardem por mais notícias, logo
que se justifiquem.
A equipa do Jardim de Infância de Enxames

PROJETO “À PROCURA DAS NOSSAS RAÍZES”
No dia 30 de janeiro, tivemos uma visita de estudo. Fomos a quatro locais diferentes: Casa do Mel, Casa do
Cogumelo, Loja Temática das Gravuras
e Casa Museu do Castelejo.
Na Casa do Mel, em Bogas de Cima,
vimos como as abelhas fazem o mel para nós depois comermos. Na Casa do
Cogumelo, na Malhada Velha, aprendemos que os cogumelos podem nascer na
palha, nas borras de café e no cartão.
Deram-nos um Kit de produção de cogu-

VISITA DE ESTUDO

melos, o CogusBox.
Depois seguimos viagem e fomos almoçar no salão da Junta de Freguesia
da Barroca. No fim de almoço, fomos visitar a Loja Temática das Gravuras e vimos desenhos que os homens das
cavernas fizeram nas pedras.
De seguida, fomos à Casa Museu,
no Castelejo. Foi a minha preferida, porque vi coisas antigas que nunca tinha
visto. Foi espetacular!
Connosco também foram os meninos

do Jardim e da Escola da Capinha e os
meninos do Jardim de Pêro Viseu. Por
isso, eu, nesta viagem conheci quatro
amigos novos: o Zé Pedro, o Salvador, o
Afonso e o Bastien.
Voltámos para a escola e fomos logo
para casa, porque já era tarde.
Eu gostei muito desta viagem!
Gabriela Oliveira, EB de Enxames
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NOTÍCIAS DOS ENXAMES
PROJETO “À PROCURA DAS NOSSAS RAÍZES”
No passado dia 30 de janeiro fomos em descoberta do nosso concelho, ao encontro do que de
melhor tem para oferecer a todos
quantos o visitam. Na companhia
dos amigos da Capinha e da Pêro
Viseu passámos um dia maravilhoso de descobertas e de muitas partilhas. A atenção foi uma constante,
pois havia tanto para aprender!
A colaboração de todos quantos
nos receberam foi extrema, a qual
queremos agradecer, não esquecendo a amizade com que fomos

VISITA DE ESTUDO

recebidos na Barroca, na pessoa do
Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que disponibilizou as instalações do salão da freguesia onde
pudemos almoçar.
De volta à nossa escola, desenvolvemos algumas atividades relacionadas com os locais visitados,
entre as quais observação de abelhas com lupa, realização de um jogo de descoberta “O Ciclo do Mel”,
registos do que mais gostámos da
visita, muitos diálogos e a produção
de cogumelos num KIT- COGUS

BOX, gentilmente cedida pelo Sr.
Fernando, responsável pela Casa
do Cogumelo, da qual vamos semanalmente registando o desenvolvimento (em ficha própria para o
efeito) e através de fotografias, do
nascimento ao crescimento dos cogumelos.
Convidamos todos a fazerem
esta visita muito fixe (João), maravilhosa (Martim) e muito boa (Andreia)!
A equipa do Jardim de Infância de Enxames

Visita:
“Casa do Mel”- Bogas de Cima
“ Casa do Cogumelo”- Malhada Velha
“ Loja Temática das Gravuras ”-Barroca
“Casa Museu” –Castelejo
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NOTÍCIAS DOS ENXAMES

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O BULLYING
No dia 1 8 de fevereiro a colega
Célia Gil, com destacamento na
CPCJ (Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens) visitou-nos para
conversar connosco acerca da temática: Bullying. Apesar de não conhecermos esta palavra, logo que a
Célia começou por nos explicar o
seu significado, ficámos todos a saber do que realmente se tratava: violência entre colegas de escola, de
brincadeira e de como lhe podemos
e devemos dizer NÃO!

Com a ajuda de um filme e de
várias imagens que tão bem ilustravam este tema, ficámos alertados
para situações de violência que podem acontecer, mas que na nossa
escola nunca aconteceram, pois somos todos amigos sempre prontos a
ajudar-nos uns aos outros.
Após a visita conversámos em
grupo para esclarecermos dúvidas
que eventualmente pudessem ter ficado com alguns de nós e também
para melhor explicarmos o que vi-

mos e ouvimos, aos nossos amigos
mais pequeninos.
E porque de todas as situações
podemos partir para novas aprendizagens nas diferentes áreas, também esta serviu de motivação para
acrescentarmos mais um exemplo
de um oposto ao “O nosso livro dos
opostos”: CERTO/ERRADO.
Vamos sempre dizer NÃO AO
BULLYING! BASTA DE VIOLÊN
CIA!

A equipa do Jardim de Infância de Enxames

Apresentação do tema por Célia Gil (CPCJ)
Trabalho coletivo do 1 º ciclo alusivo à visita de
estudo realizada no
dia 30 de janeiro à
casa do mel em
Bogas de Cima.
Outros locais visitados:
“ Casa do Cogumelo”- Malhada Velha
“ Loja Temática das
Gravuras ”-Barroca
“Casa Museu”
–Castelejo

Contributo do João para a reflexão sobre o que está certo e errado.
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NOTÍCIAS DA FATELA
CONVÍVIO DE GERAÇÕES

No JI e EB de Fatela ocorreram
mais alguns momentos de convívio
entre a comunidade escolar e contadores de histórias.
Os nossos contadores para além
de encantarem as crianças, com as

suas vivências, boa disposição e histórias de outros tempos, também nos
têm surpreendido com miminhos que
acompanham o tão desejado, chocolate quente. Estes momentos têm sido vividos intensamente e têm

servido de forte motivação para a
escrita e leitura e para o desenvolvimento de valores como, partilha,
respeito e saber estar.
JI e EB de Fatela
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ABELHAS NO JI E EB DE CAPINHA?

SEGUINDO O PROTOCOLO DOS CURIOSOS\

No final de janeiro partimos à
descoberta de um pouco do nosso
concelho. Aproveitámos a boleia do
autocarro e juntámo-nos ao JI e EB
dos Enxames e JI de Pêro Viseu.
Percorremos vários locais como:
Malhada Velha, Bogas de Baixo,
Barroca e Castelejo.
Adorámos o dia e os locais por
onde pudemos observar, descobrir e
aprender um pouco do nosso concelho. Sentimo-nos um pouco “Por

cá e por lá”\tão perto e tão longe.
Bem, mas o que hoje vos queremos contar é que sem querer (porque
não
pedimos,
foi-nos
oferecido)\ trouxemos da Casa do
Mel alguns\como dizer? Cadáveres\ Sim, cadáveres de abelhas\!
Pois, não parece uma expressão
bonita. Enfim, abelhas mortas!
Pois bem, as abelhas tiveram o
prazer de encher a nossa escola de
descobertzzzzzzzzzzzzzzzza! Mas,

ficámos sem saber muito bem o que
fazer à bicharada sem ação\já não
nos podiam picar, nem ajudar a fabricar o precioso mel!
Então, decidimos explorar o corpo das abelhas!
E, como na nossa escola existe
material de investigação “a sério” lá
fomos montar o nosso mini laboratório. Com cuidado lá desmontámos
o nosso “objeto” de investigação\tudo seguindo um rígido protocolo! O protocolo dos curiosos!
Foi fantástico o que a seguir se
passou. Um a um lá fomos nós, com
porte de investigadores, olhando
para as abelhas através de lentes
que

E N TAM

AU M
.
Até as formigas gostariam de se
ver assim perto dos elefantes: enormesssssssssss!
Concluímos que a abelha é de
facto um bicho fora de série! Por
detrás de uma excelente doceira
existe um ser de cabeça enorme,
olhos que parecem berlindes, pernas peludas\mas asas de fadas!
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Texto coletivo do 5ºD a partir da fábula “A lebre e a tartaruga” de Esopo

Uma lição inspiradora

Uma lebre estava sempre a fazer
troça da tartaruga porque ela andava
muito devagar.
- Na verdade, não percebo por
que te incomodas a ir a qualquer sítio - dizia a lebre com ar de escárnio
- porque, quando chegas, seja onde
for, já tudo acabou.
E a tartaruga respondia:
- Talvez eu seja lenta, mas aposto que chego ao fim deste campo primeiro do que tu. Se quiseres fazer
uma corrida comigo, posso provar-te
que é assim.

Vendo a vitória fácil, a lebre concordou e desatou a correr o mais depressa que podia, enquanto a
tartaruga se arrastava.
Isto aconteceu a meio de um dia
muito quente, e daí a pouco a lebre
começou a sentir um pouco de sono.
- Parece-me que vou dormir uma
soneca debaixo daqueles arbustos disse ela para consigo. - E mesmo
que a tartaruga passe, apanho-a enquanto o diabo esfrega um olho.
A lebre deitou-se e daí a pouco
estava ferrada no sono.
E a tartaruga lá se ia arrastando
debaixo do sol escaldante.
Daí a muito tempo, a lebre acordou. Era mais tarde do que pensava,
mas olhou em volta, confiante.
- Não consigo ver nem rasto da
tartaruga.
E lá seguiu por entre as ervas e o
trigo, galgando valados e moitas com
a maior facilidade. Em poucos minu-

tos dobrou o canto do campo e parou
um momento para ver o sítio onde
estava marcado o fim da corrida. E, a
menos de uns metros da meta, lá
estava a tartaruga, caminhando
sempre em frente, passo a passo,
cada vez mais perto do final da corrida.
Com um enorme salto, a lebre
lançou-se a galope. Mas já era tarde.
Porque, embora se atirasse de um
salto sobre a meta, a tartaruga tinha
chegado primeiro do que ela.
- E agora, acreditas no que eu te
disse? - perguntou a tartaruga.
Mas a lebre estava demasiado
cansada para responder. Com paciência e perseverança, tudo se alcança.

A fábula “A lebre e a tartaruga”
mostra-nos que não devemos menosprezar os outros, pois eles podem ser melhores que nós, ainda
que, aparentemente não o expressem: como diz o provérbio popular “
as aparências iludem\”
Na minha opinião, a lebre foi demasiado convencida, confiante nas
suas capacidades e presunçosa. Por
outro lado, a tartaruga foi inteligente,
paciente, perseverante e não desis-

tiu daquele desafio, daquela prova,
que sabia que ia ser muito dura e difícil! Encontrou a sua guerreira interior! Também tu tens essa força
dentro de ti!
Eu penso que as características
que melhor definem a lebre são: velocidade e confiança. Quanto à tartaruga as suas características são:
lentidão mas astúcia e inteligência.
Na minha vida pessoal, por vezes, também tenho de ser paciente

com “as minhas amigas “ que se
zangam por tudo e por nada e eu
tento equilibrar a nossa amizade.
Se eu fosse uma destas personagens gostaria de ser a tartaruga
porque tem qualidades que lhe permitem vencer e ultrapassar todos os
obstáculos. Mostrou a todos que
com trabalho e esforço se conseguem atingir os nossos objetivos.

Esopo,Fábulas de Esopo,[adap. de Ricardo Alberty)
Selecta da Língua Portuguesa 5.ºano,
DEB Ministério da Educação

EDUCAÇÃO SEXUAL
Dando-se continuidade à parceria efetuada em anos anteriores com a Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias de Castelo Branco, os
núcleos de estágio do 4º ano de enfermagem da referida escola estão a promover sessões destinadas preferencialmente aos alunos do 2º
ciclo (5º e 6º anos), com as temáticas bullying e sexualidade, ou outros temas propostos pelos Diretores de Turma.
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FUNDÃO RECEBE 1 0º CAMPEONATO
NACIONAL DOS JOGOS MATEMÁTICOS
Como é do conhecimento geral, o 1 0º
Campeonato Nacional dos Jogos Matemáticos, realiza-se no Fundão, dia 1 4 de Março de 201 4.
Esta iniciativa conta com a participação
de 2500 alunos e professores e a organização ficará a cargo do Município do Fundão,
da Ludus, do Agrupamento de Escolas do
Fundão, do Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, da Escola Profissional do
Fundão, da Escola de Hotelaria e Turismo
do Fundão e do Externato Capitão Santiago
de Carvalho.
Após torneios de turma e inter-turmas,
foram apurados para representar o Agrupamento os alunos:

O "Olho Vivo" estará presente e, na próxima edição, daremos
conta de todos os pormenores deste encontro.
Resta desejar a todos os participantes um bom dia e não percam
o entusiamo manifestado nos torneios. Boa sorte!
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