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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO

A edição de janeiro, ainda com
um cheirinho a
Natal, lança novos
desafios a toda a
comunidade educativa centrados
numa perspetiva
empreendedora e
ambiental. À semelhança do que
é habitual, não
deixa de noticiar
as atividades desenvolvidas. A Escola permanece
mergulhada em
projetos e atividades mas muitos ficam na penumbra,
subjugadas
por
uma qualquer lei
de inércia ou comodismo. Não te
deixes contagiar,
envia os teus textos! A participação
no jornal, a partilha de ideias e de
opiniões enriquece e humaniza a
escola.
O Olho Vivo
deseja a todos um
ano repleto de sucessos pessoais,
académicos e profissionais.
Deolinda Gil

PARLAMENTO DOS JOVENS Nótícias do
JI e EB de:
Enxames
pag. 8,9,1 6,1 7

Pêro Viseu
pag. 11 , 23

Capinha
pag. 1 8,1 9

Fatela pag. 24
CONCURSO PNL

1 ª FASE, 2ª ELIMINATÓRIA

PROJETO EMA

TALENTOS NA FESTA DA FAMÍLIA

PROJETO COMENIUS

a primeira visita está para acontecer em breve
pag. 2

Envia os teus artigos até 24 de janeiro

Ne
ste renovar
de calendário
queremos
saudar toda a comunidade educativa
que, com o seu trabalho e abnegada dedicação, faz deste agrupamento uma referência de
excelência. É tempo para desejar
que 201 4 seja propício à conclu-

CAROS AMIGOS,
são de projetos, lançamento de
ideias empreendedoras, novas
iniciativas que contribuam para a
melhoria do aproveitamento escolar e promovam a formação para a cidadania.
Nem sempre é fácil o dia-adia nas escolas do nosso agrupamento, pois muitas são as solicitações e dificuldades com que
nos deparamos. Para isso temos
que ser organizados, dinâmicos e
persistentes, com vista a alcançar
os objetivos idealizados por toda
a comunidade.

Se foi aluno, professor, funcionário de alguma das escolas do
atual Agrupamento de Escolas do
Fundão, contamos com o vosso
exemplo, com a vossa cooperação]
Se for uma empresa, uma instituição pública ou privada contamos com a vossa iniciativa.
Com votos de bom ano para
todos, continuemos com a convicção e a certeza de que cada
um dará o seu melhor para que
todos tenhamos sucesso.
Armando Ferreira Anacleto (diretor)

PROJETO COMENIUS (GYG 201 3-201 5)
a primeira visita está para acontecer em breve
É já no próximo mês de fevereiro que irá decorrer a primeira
visita da parceria de escolas, no
âmbito do projeto Comenius, que
o nosso Agrupamento integra.
Entre os dias 1 9 e 23 de Fevereiro estarão entre nós 1 2 professores e 1 9 alunos da Bélgica,
Estónia, Alemanha e Polónia. Os
alunos ficarão alojados junto das
famílias dos nossos alunos que
mostraram, de forma muito rápida e positiva, a sua disponibilidade em os receber. Esta também
é uma aposta do nosso Agrupamento: a promoção do contacto
com pessoas de diferentes nacionalidades e culturas que trará,
certamente, mais-valias que nos
tornarão melhores pessoas e cidadãos.
Em termos de atividades a
realizar, para os receber, esta-

mos a pensar numa visita às escolas do nosso Agrupamento
que incluirá a participação em algumas aulas, sessões de trabalho em que será apresentado o
que tem sido feito nas várias escolas parceiras, visitas ao Museu
Arqueológico, elaboração de pão
no forno comunitário de Aldeia
de Joanes, visitas a Castelo Novo e Alpedrinha e, no final, uma
jantar-convívio entre todos os
que desejem estar presentes.
Infelizmente apenas algumas
atividades, das muitas que os
alunos do nosso Agrupamento
têm realizado, poderão ser mostradas, uma vez que a duração
da visita não é muito longa. No
entanto, num futuro próximo, teremos oportunidade de as divulgar em visitas a realizar aqueles
países. Por outro lado, durante a

visita será também impossível
que todos os alunos e professores que integram a equipa Comenius estejam presentes em
todos os eventos que se irão realizar. Se estás envolvido com o
Projeto Comenius, informa-te
junto do(a) professor(a) com o(a)
qual tens vindo a trabalhar para
saberes onde e quando podes
estar presente.
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CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
1 ª FASE, 2ª ELIMINATÓRIA

No dia 1 3 de janeiro de 201 4, pelas
20.30, realizou-se a segunda eliminatória do Concurso Nacional de Leitura, primeira fase, a nível de escola, na
biblioteca nº 3 do Agrupamento de Escolas do Fundão. O evento foi organizado
e dinamizado por professores de português do departamento de línguas, pelo
núcleo de estágio de português e pela
BECRE, tendo como objetivo selecionar
três alunos de cada ciclo de estudos,
que irão representar a escola a nível distrital. As obras a concurso nesta segunda eliminatória foram Uma Mão Cheia
de Nada Outra de Coisa Nenhuma, de
Irene Lisboa, e Águas de Verão, de Alice
Vieira, referentes ao 3º ciclo, e A Montanha da Água Lilás, de Pepetela, e Como
Água para Chocolate, de Laura Esquível, ao ensino secundário.
O júri do concurso integrava o Presidente da Assembleia de Escola, Paulo
Duarte, a Coordenadora da Biblioteca
Municipal Eugénio de Andrade, Dina Matos, a Coordenadora de Projetos do
Agrupamento de Escolas do Fundão,
Maria João Batista, o Supervisor de Estágio de Português (UBI), Henrique Manso, e o Professor Bibliotecário, José

Pina. Os alunos apurados para a fase
distrital foram Andreia Martins, 8ºC, Maria Matos, 8ºC, e Afonso Lopes, 7ºA (3º
ciclo) e Leonor Mendes, 11 º CT3, Catarina Carvalho, 11 º CT2, e Daniela Morgadinho, 1 0º CSE (secundário).
O evento prolongou-se até às 22 horas e 30 minutos, num ambiente onde a
leitura e a cultura reinaram, através da
participação dos concorrentes e sob o
olhar atento e orgulhoso dos pais, amigos, professores, elementos da direção

da escola que assistiram a uma atividade enriquecedora promovida pela nossa
escola.
Agradecemos a todos os alunos participantes, desejando igual empenho e
dedicação na fase distrital. Esperamos
que estas atividades continuem a fazer
sorrir alunos, professores e toda a comunidade educativa, porque o papel da
escola passa também por partilhar experiências.
Núcleo de Estágio de Português
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REX O CÃO LÁ DE CASA

Tanto eu como os meus irmãos queriamos um cachorro. Mas a mãe estava
renitente e não nos dava autorização
para isso.
Mas no dia do aniversário do meu
irmão Rui houve uma imensa surpresa.
A prenda era um cachorrinho. Era lindo.
Pequenino e muito amoroso.
Depois de muitas ideias demos-lhe
o nome de Rex.
O Rex é um cachorro Pastor Alemão. É uma raça que requer alguns cuidados, principalmente nas orelhas. Não
se pode tocar nas orelhas porque senão
elas partem e depois quando fôr adulto
fica um cão feio, com as orelhas partidas.
A mãe depressa se arrependeu de
ter o Rex lá em casa. Ele só fazia disparates. Roía tudo o que lhe aparecia.
Compramos um osso de plástico
amarelo, próprio para os cães brincarem, mas ele pouco se entretinha com

ele. Preferia os chinelos, as calças e tudo o que tivesse movimento e pudesse
morder.
Tinhamos que lhe ralhar e dar-lhe
algumas palmadas no focinho para ele
aprender a não morder.
Nessa altura e como ainda não sabia fazer as suas necessidades a horas
certas não podia sair da cozinha. De
vez enquando, como era Inverno, lá ía
um pouquinho até à lareira.
Deitava-se no tapete ao pé do lume
e dormia cada soneca que até ressonava.
Com o passar do tempo o cachorrinho pequenino deu lugar a um belo cão.

Adora ir passear na rua e correr
atrás da bola.
É engraçado como o Rex às vezes
até parece uma pessoa. Quando lhe ralhamos ele fica quieto a olhar para nós
com os olhos a piscar que até parece

que está a pedir desculpa. Outras vezes
deita-se no chão e põe a pata em cima
do focinho a tapar os olhos e parece
que está envergonhado.
Com o passar do tempo já não faz
tantas asneiras mas continua a gostar
de brincar. Tanto corre atrás duma garrafa vazia, como tenta apanhar o próprio
rabo.
Mesmo quando está a dormir está
sempre com os ouvidos alerta. Qualquer
barulho o faz abrir os olhos.
Quando vai para a quinta anda sempre atrás do meu irmão. Parece a sombra dele.
Como já era crescido, o meu irmão
arranjou-lhe uma namorada e qualquer
dia vamos ter cachorrinhos outra vez.
Só espero que sejam menos traquinas que o Rex]
Nuno Daniel de Almeida Encarnação, 4º
Ano; T. 4B (Escola João Franco)

ERA UMA VEZ UM CHAPÉU-DE-CHUVA
Era uma vez um chapéu-de-chuva...
muito carinhoso, pelo que sei. Ouvi falar
que era mágico, pois já tinha muitos
anos, e continuava com um aspeto
funcional e novo. Era roxo, tinha um
lindo cabo de madeira. Tinha uma dona,
Anabela. E costumava passear pelo
campo, com a mão de Anabela a
agarrar-lhe. Era confortável e muito
bonito, apesar da chuva que lhe caía
em cima.
Passeava pelo campo, e por vezes,
olhava para o rio, com o objetivo de ver
o seu refelexo. O seu aspeto era bom,
mas no seu interior sentia-se inútil por
não poder ajudar quem mais precisa.
Tinha o desejo de se tornar humano
e poder crescer naturalmente. Mas

apesar desses desejos todos, ele tinha
consciência de que a probabilidade de
se tornar humano era no máximo, zero!
Depois de passear, Anabela metia-o
no bengaleiro, junto à lareira, para secar
mais facilmente. E era aí... era aí onde
ele dormia.
E segundos antes de dormir,
virava-se para o lado da janela para ver
as estrelas. Esperava também por uma
estrela cadente para concretizar o seu
desejo. Mas nunca lá passava, é que,
naquela zona do país, não havia muitas
estrelas cadentes, e assim, o chapéude-chuva sentia-se triste.
De manhã,
acordou muito
perturbado com as notícia, mas, ao
ouvir o tema de que estavam a falar,

decidiu escutar.
Ouvia uma coisa muito fascinante,
emocionante, irreal e era, nem vão
acreditar... uma chuva de estrelas
cadentes!!!
E então, à noite, quando saiu para a
rua com Anabela, viu o fascínio a subirlhe; desejou vezes sem conta e, quando
abriu os olhos, viu uma estrela a
aproximar-se, acertou-lhe mesmo no
cabo e todos se assustaram. Minutos
depois saiu de lá, da cratera, um
rapazinho, não estava lá o chapéu. E
então percebeu que o seu desejo
realizara-se finalmente!
Eduardo Pizarro, T. JF 4ºB
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PROJETO EMA-VISITA DE ESTUDO A LISBOA
No dia 1 0 de janeiro de 201 4, os
alunos do 9ºA e 9ºB e professores
acompanhantes (Maria João Batista,
Rosa Antunes, Daniela Martins, Regina Costa e Rosalina Gomes) partiram do Fundão pelas sete e meia da
manhã, rumo a Lisboa.
À chegada, por volta das onze e
trinta, a professora de EV, Rosalina
Gomes, deu algumas informações
sobre a construção do Mosteiro dos
Jerónimos.

Depois do almoço pelas catorze
horas, alunos e professores assistiram, nos claustros do Mosteiro, à
representação da peça de teatro
Auto da Barca do Inferno, encenada
pela companhia “Ar de Filme”, que
investe sempre na interação cómica
com o público.
Por volta das quinze e trinta, o
grupo de visitantes do Fundão dirigiu-se ao Centro Cultural de Belém
para participar num ateliê sobre “for-

ma, cor e estrutura”. Um dos grupos
foi acompanhado por uma antiga
aluna da Escola Secundária do
Fundão, Rita Garcia, que apresentou, à semelhança da outra dinamizadora e de forma lúdica, oito obras
da coleção Berardo.
A chegada ao Fundão ocorreu
pelas vinte e duas horas.
Os alunos do 9ºA e professora Rosa Antunes

Nota: agradecimentos especiais para a empresa Autotransportes do Fundão como entidade
parceira no âmbito do projeto EMA/Aperiendi".
Seguem os comentários de alguns alunos e uma fotografia de conjunto.
“Gostei bastante desta visita, pois
acho que de certo modo uniu um
pouco mais a turma. A peça de teatro
Auto da Barca do Inferno para mim foi
o ponto alto da visita, porque os
Mónica Milheiro (9ºB) atores foram muito divertidos, fizeramnos rir imenso, enfim foi mesmo muito
“Gostei da visita de estudo a bom e assim que possa gostaria de
Lisboa, do convívio durante a voltar a ver esta peça!”
Maria João Dias (9ºB)
viagem e na hora do almoço, das
novas amizades que fizemos e da
representação teatral.”
“Na minha opinião, a visita de
estudo a Lisboa foi óptima. Gostei
principalmente da exposição de arte
contemporânea no CCB, o teatro
também foi muito bom.”

“Na minha opinião, a visita foi
bastante interessante e muito bem
organizada. A representação do Auto
da Barca do Inferno fez com que eu
começasse a gostar de ver peças de
teatro, talvez pela interação dos atores
com o público, ou talvez por estarmos
no meio dos atores a ver tudo tão de
perto.”
Henrique Ferreira (9ºB)

Inês Bento (9ºA)

“Eu gostei principalmente do
teatro de Gil Vicente e de estar com
os alunos das duas turmas.”
Afonso Santos (9ºA)

“Gostei muito da visita de estudo
a Lisboa porque tudo na viagem foi
bom, desde a peça de teatro até à
visita ao Estádio do Restelo na hora
do almoço”.
Raul Barata (9ºA)
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EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO
Decorreu no dia 1 6 de janeiro,
numa parceria entre o Agrupamento
de Escolas do Fundão, a Pinus Verde- Associação de Desenvolvimento
e a CMF, no âmbito do Programa
Formaredes, no anfiteatro do complexo escolar, o Seminário “Atitude
empreendedora como chave para o
sucesso”.
O seminário foi dinamizado pela
dr.a Cristina Santos Pinto, Coach
Profissional & Coaching Trainer.

Estiveram presentes, o presidente da CMF, que apresentou o
Cowork e o LivingLab da Cova da
Beira, a diretora do Centro de Emprego da Covilhã, o presidente da
ACICF e o dr. Sebastião Pereira,
consultor em empreendedorismo e
gestão.
Este seminário destinou-se aos
alunos dos cursos profissionais do
3º ano e aos alunos da turma 1 0º
CSE. Assistiram ainda, 1 3 alunos do

projeto EMA e alguns alunos do 6º
ano, que desenvolvem projetos de
empreendedorismo, no âmbito do
concurso Science4you.
A este evento seguir-se-ão dois
workshops, para os alunos que
pretendam inscrever-se, no sentido
de lhes proporcionar ferramentas
para a construção de planos de negócio para os seus projetos.

Recordam-se os prazos de candidatura para alguns concursos ligados ao empreendedorismo:
Science4you (MINI-EMPREENDEDORES)

Equipas de 3 alunos do 1 º e 2º ciclos (>1 3 anos) - A criação do seu próprio brinquedo! Valorizam-se os projetos que
envolverem aspetos relacionados com a Ciência e Tecnologia.
Prazo de inscrição: até ao final de fevereiro.

INOVA- Jovens Criativos, Empreendedores para o Século XXI, Concurso de Ideias:

Objetivos:
- Desenvolver um ambiente propício à inovação e à criatividade;
- Fomentar, nos jovens, a capacidade analítica e o espírito crítico em contexto de deteção de oportunidades de negócio;
- Incentivar os jovens para a assunção do risco;
- Proporcionar a experiência de participação numa competição;
- Premiar e divulgar as ideias mais inovadoras.
Não existe limite relativamente ao número máximo de elementos por equipa de projeto, no entanto no Formulário de
Candidatura devem ser indicados os elementos que as representam, num máximo de três: um professor e dois alunos.

1 .º e 2.º ciclos do ensino básico:

3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário :
- Prémio INOVA Atitude - valoriza-se a melhor solu- - Prémio INOVA Criatividade; valoriza-se o projeto mais criativo
ção para um problema da escola, identificado pelos ao nível de novas ideias, novas soluções ou novas maneiras
alunos, e que revele uma atitude empreendedora.
de combinar recursos.
- Prémio INOVA Criatividade - valoriza-se o projeto
- Prémio INOVA; para melhor projecto nacional. Será eleito a
mais criativo ao nível de novas ideias, novas soluções partir dos projetos premiados nas várias categorias pelas equiou novas maneiras de combinar recursos.
pas finalistas presentes na Final Nacional do concurso.
- Prémio INOVA Social - Valoriza-se a elaboração de - Prémio INOVA Negócio. Valoriza-se o melhor projecto de inouma resposta inovadora a uma necessidade identifi- vação, que se traduza num negócio economicamente viável.
cada, com valor e impacto social, e potencialmente
Prazo de inscrição: até 3 de março
sustentável.
Estão interessados?
Contactem a corrdenadora do Projeto Educação para o Empreendedorismo, Alda Fidalgo
ou http://juventude.gov.pt/EMPREGO/INOVAJOVENSCRIATIVOS/Paginas/InovaJovensCriativos.aspx#IpjTitle1
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PROJETO GERAÇÃO DEPOSITRÃO
ATIVIDADE DE RECOLHA
Fruto de uma parceria entre
a ERP Portugal e o Programa
Eco-Escolas (ABAE), o projeto
Geração Depositrão visa (in)formar as crianças e jovens e através deles a população em geral,
acerca da importância do adequado encaminhamento dos Resíduos
de
Equipamentos
Elétricos e Eletrónicos (REEE),
pilhas e acumuladores.
Na 6ª edição da Geração
Depositrão o nosso Agrupamento aceitou, mais uma vez, este
desafio! Passando a funcionar
como ponto de recolha na zona
envolvente.
Todos temos em casa equipamentos elétricos e eletrónicos
Serão contabilizados para efeitos de
concurso todo os tipos de REEE: pequenos e grandes eletrodomésticos, resíduos de natureza informática,
televisões e monitores ou lâmpadas e
pilhas/baterias;

CATEGORIA ARREFECIMENTO

Frigoríficos, Congeladores, Outros
aparelhos de grandes dimensões utilizados na refrigeração, conservação e armazenamento de alimentos, Aparelhos
de ar condicionado...

CATEGORIA TV E MONITORES

Aparelhos de televisão, Ecrãs e Monitores - Tecnologia de Raios Catódicos,
Plasmas, LCD, TFT, etc

CATEGORIA LÂMPADAS

Lâmpadas fluorescentes, Lâmpadas
de descarga de alta intensidade, incluindo lâmpadas de sódio sob pressão e
lâmpadas de haletos metálicos, Lâmpadas de sódio de baixa pressão

que já não são utilizados. Os resíduos destes equipamentos (REEE)
são constituídos por elementos altamente nocivos para o ambiente e
para a saúde humana. O devido encaminhamento dos resíduos é fundamental para um desenvolvimento
sustentável.
A solução é serem reutilizados
e/ou reciclados!
Se tiveres REEE lá por casa]deposita-os no nosso DEPOSITRÃO!
1 º Período de recolha - 23 a 31
de janeiro.
Obrigada!
Célia Freitas
(ccordenadora do projeto Eco-Escolas)

CATEGORIA GRANDES ELECTRODOMÉSTICOS

Máquinas de lavar roupa Secadores de roupa Máquinas de lavar loiça
Fogões Fornos eléctricos Placas de fogão eléctricas Micro-ondas Outros
aparelhos de grandes dimensões utilizados para cozinhar ou transformar
os alimentos Radiadores eléctricos Outros aparelhos de grandes dimensões para aquecimento de casas, camas, mobiliário para sentar Ventoinhas eléctricas Outros equipamentos de ventilação, ventilação de
exaustão e condicionamento Outros Grandes Electrodomésticos .

CATEGORIA OUTROS

Exemplo:
Aspiradores, Ferros de engomar, Torradeiras, Fritadeiras, Moinhos,
máquinas de café, aparelhos para abrir ou fechar recipientes e
embalagens, Facas eléctricas, Aparelhos para cortar o cabelo, secadores
de cabelo, escovas de dentes eléctricas, máquinas de barbear, Relógios
de sala, relógios de pulso e aparelhos para medir, indicar ou registar o
tempo, Balanças, Outros pequenos domésticos, Computadores pessoais
(CPU, rato, teclado incluídos) Computadores portáteis laptop (CPU, rato e
teclado incluídos) Computadores portáteis, Calculadoras,Telefones,
Outros equipamentos de informática e telecomunicações, Aparelhos de
rádio, Câmaras de vídeo, Berbequins, Serras, Conjuntos de comboios
eléctricos ou de pistas de carros de corrida, Consolas de jogos de vídeo...
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AINDA UM CHEIRINHO A NATAL!

CEIA DE NATAL SOLIDÁRIA AJUDOU ALUNOS CARENCIADOS

Neste período natalício os nossos
valores falaram bem alto na ceia de Natal Solidária, promovida pela Direção,
que teve o mérito de constituir um agradável momento de convívio entre todos
os colaboradores no ativo e os que já se
aposentaram, de degustação das tradicionais iguarias natalícias, de revelação
de talentos (dos nossos alunos que decoraram o espaço, APS11 e dos que
animaram a ceia, a banda “Logo se Vê”
e o Grupo de Cantares) e ainda, apesar
da crise, de solidariedade. Cada partici-

pante foi motivado a trazer um contributo em bens essenciais e artigos de
higiene, que permitiram servir alguns
sorrisos a alunos carenciados do agrupamento. Através desta iniciativa e ainda da dos alunos do APS1 2, que
dinamizaram a campanha de Natal durante o mês de dezembro, foi possível
apoiar alguns dos nossos alunos e suas
famílias em dificuldades económicas.
As alunas voluntárias (1 0ºLH), honrando o seu compromisso para com o
Projeto “Ser Solidário” que desde o iní-

cio do ano acarinham, deslocaramse à escola no período de férias para,
com
muita dedicação,
organizarem os cabazes para entregar atempadamente aos alunos
referenciados e suas famílias. Os
escassos metros quadrados do espaço “Ser solidário” foram poucos
para albergar os sacos de bens recebidos (leite, massas, arroz, atum,
azeite, bolachas, chocolates, feijão,
grão, géis de banho, pastas dentífricas, shampoos ]) permitindo oferecer 1 7 cabazes de Natal a alunos
do nosso agrupamento (6 no 2º ciclo, 4 no 3º ciclo e 7 no secundário), o que contribuiu, estamos
certos, pelo reconhecimento por estes manifestados, para um Natal mais
feliz.
É destes gestos solidários pontuais
e dos que ao longo do ano letivo se vão
repetindo que este projeto vive, o que
prova, mais uma vez, que a união faz
força e que a solidariedade é um poderoso ato de cidadania.
O nosso agradecimento a todos
quantos participaram e promoveram este evento.
Projeto “Ser Solidário” Ana Brioso Infante

FESTA DE NATAL NO JI E EB DOS ENXAMES

Enviámos cartas ao Pai Natal, o Pai Natal chegou e, como não podia deixar de ser, chegaram também os pastores, a estrela e os
reis magos.
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CONCURSO "NATAL EM VERSO"
Divulgamos
dois
poemas correspondentes
aos
vencedores
do
concurso "Natal em Verso"
promovido pela BECRE da
Escola João Franco e
pelos professores de
português do 2º ciclo.
Houve dois vencedores,
um do 5º ano e outro do 6º
ano.

Uma noite especial

Natal!

Numa noite estrelada,
À janela fui espreitar
Havia muitas luzinhas
Todas elas a piscar.

No Natal ouves os sinos tocar!
Para ao madeiro ires festejar.
No Natal há amor e harmonia,
A família à mesa com alegria.

Estrelas cadentes caíam,
Nesta noite especial,
Meninos alegres pediam
Que chegasse o Pai Natal.

O Pai Natal está a chegar,
Com as prendinhas para alegrar,
Com a árvore de Natal a brilhar
Vamos todos festejar.

Não sei o que tem esta noite,
De tão especial,
Talvez magia, quem sabe,
É a noite de Natal.

E a ceia vamos comer,
Depois do Pai Natal aparecer.
Desejo a todos um bom Natal
Cheio de prendinhas e alegria.

Beatriz Couto, 5º D

Mariana Gonçalves, 6º D

FESTA DE NATAL NO JI E EB DOS ENXAMES
No passado dia 1 7 de dezembro, pelas 1 9h30 realizou-se a tradicional Festa de Natal do Jardim de
Infância e da Escola Básica de Enxames, organizada com a colaboração da Junta de Freguesia.
Este dia, foi o culminar de um
período de preparação vivido com
grande entusiasmo e interesse por
parte dos alunos e de toda a comu-

O Natal do arco-íris

nidade escolar. Para além dos imprescindíveis
ensaios,
foram
elaborados postais de Natal, convites, prendas para os pais e motivos
natalícios para decorar a escola.
Foi encantador ver o empenho
que os alunos colocaram em todas
as suas atuações. Demonstraram o
resultado do seu esforço e trabalho.
Eles cantaram, dançaram, declama-

ram e representaram deliciando todos os presentes.
No final, como não podia deixar
de ser, o Pai Natal chegou para
grande alegria da pequenada. Depois de abertas as prendas, seguiuse um alegre convívio em redor da
mesa, onde não faltaram os tradicionais acepipes de Natal.

Todos a cantar, bem afinados
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GPS – GLOBAL POSITIONING SYSTEM?

Não, o GPS do Agrupamento
de Escolas do Fundão não pretende seguir cada passo dos elementos da comunidade educativa
deste agrupamento escolar. Nasceu antes da vontade de se ajudar
a construir uma escola onde cada
um encontre o seu caminho, dentro do respeito necessário à convivência social entre os que aqui
interagem diariamente: professores, alunos e assistentes operacionais. O Gabinete para a Promoção
do Sucesso quer ser um lugar de
reflexão para os alunos que por alguma razão não quiseram ou puderam cumprir as regras de
comportamento estabelecidas, um
lugar onde se podem gerir conflitos
entre pessoas que se desentenderam, mas também um sítio com
profissionais dedicados à procura
incessante de respostas aos problemas complexos que a escola
vai enfrentando na procura de sucesso para os seus alunos. O GPS
tem uma equipa alargada que inclui todos os professores que trabalham nas bibliotecas e fazem

atendimento de alunos, e uma
equipa restrita, constituída pelo coordenador do GPS, as psicólogas
do agrupamento, um elemento da
direção e a representante da
CPCJ, que quinzenalmente reúnem para refletir sobre os dados
recolhidos e propor soluções.
Durante o 1 º período foram
atendidos por este gabinete 81
alunos no edifício da Escola Secundária e 11 8 alunos no edifício
da Escola João Franco. Estes alunos são oriundos de várias turmas,
sendo que algumas (VOC1 3 e CEFOI) são mais reincidentes. Os
alunos vêm até ao gabinete e aí
falam com o professor presente
sobre o motivo da expulsão da aula. Cada professor, dentro do seu
estilo pessoal, tem ajudado os alunos a refletir e a procurar compromissos alcançáveis (para o aluno),
que quase sempre passam por
uma promessa de não repetir o
comportamento disrutivo e pedir
desculpa ao professor que o enviou ao GPS. A grande maioria dos
alunos tem respeitado esse com-

promisso, e tem-se verificado alguma tendência para um ambiente
mais calmo na escola. Durante o
mês de Janeiro as ocorrências parecem estar a baixar, comparativamente com os meses anteriores,
uma vez que até agora apenas se
registaram 7 casos.
O caminho que começámos a
percorrer é longo e ainda falta
muito para chegarmos ao destino.
Queremos uma escola mais sossegada, com menos gritos nos
corredores, menos perturbação
nos átrios, menos lixo no chão
(dentro da escola e nos espaços
exteriores), menos palavrões, enfim, um ambiente de respeito onde
todos se sintam bem e felizes por
pertencerem a uma comunidade
que frui de um espaço de qualidade em comum. Contamos com a
ajuda de todos e o contributo de
cada um para chegarmos ao nosso
objectivo.
O Coordenador do GPS,
Professor Luís Nunes
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JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

Estamos no tempo frio de inverno e a chuva não pára de cair.
No jardim de infância soubemos
que nevou muito na Serra de Estrela e decidimos fazer pesquisas sobre a neve.
Começámos por fazer os cristais
de neve com materiais reciclados
como, por exemplo, papel, tabuleiros de esferovite e garrafas de su-

mo. Decorámo-los com sal grosso e
pó brilhante e ficaram muito bonitos
tanto no painel de inverno como na
entrada do nosso Jardim.
Como esta experiência resultou
bem partimos para novas descobertas e outras aprendizagens. Assim,
para construirmos os nossos bonecos de neve utilizámos técnicas de
registo gráfico e colagem de sal

grosso:
Com recurso a outra técnica fizémos pintura de tinta branca em
saco de papel negro.

EXPERIÊNCIA:

de amassada ficou muito parecida
com a neve. Já sabemos que a neve natural é muito fria e a neve artificial não.
Então moldámos duas bolas:
uma maior e outra mais pequena e
construímos o nosso BONECO DE

NEVE que é resistente ao calor e
não se derreteu com o calor da
nossa sala, não se desfez em água.
No final foi só fazermos a sua
decoração com material que tinhamos na sala e ficou muito giro.

Decidimos fabricar a nossa NEVE ARTIFICIAL e para isso utilizámos sal fino e água morna.
Misturámos tudo muito bem e ficámos com uma pasta que depois

AFONSO,
JOSÉ PEDRO,
MADALENA,
MARCO,
MARIA,
MÁRIO DINO,

Quem se divertiu muito foi:
Afonso, José Pedro, Madalena,
Marco, Maria, Mário Dino, Pureza,
Rúben, Soraia, Tiago, Tomás.

PUREZA,
RÚBEN,
SORAIA,
TIAGO,
TOMÁS
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PARLAMENTO DOS JOVENS

Tem decorrido na escola o projeto
Parlamento dos Jovens, uma iniciativa
da Assembleia da República para o ensino básico e para o ensino secundário
a que as escolas do agrupamento se
têm associado. Os temas em discussão
para este ano são: "Drogas - evitar e
enfrentar as dependências" para o Ensino Básico e "Crise Demográfica (emigração, natalidade, envelhecimento) "
para o Ensino Secundário". As atividades na escola são coordenadas pela
professora Conceição Infante no ensino

básico e pela professora Ana Sardinha
no ensino secundário.
Quer para o básico quer para o secundário tivemos em janeiro:
- no dia 1 3 na BECA, pelas 1 4:30,
uma sessão de esclarecimento com a
presença da senhora deputada Hortense Martins; no final da sessão alunos
representantes das três listas concorrentes ao ensino secundário apresentaram as medidas propostas por cada
lista;
- no dia 1 4, pelas 1 4:30 na sala 21 ,

a apresentação pública e discussão das
medidas propostas pelas duas listas
concorrentes do ensino básico;
- no dia 1 6 decorreram as eleições,
quer para ensino básico, quer para o
ensino secundário;
- no dia 20, pelas 1 4:30, decorreram
as duas sessões escolares para escolha
das medidas e dos deputados que representarão o agrupamento na sessão
distrital: na sala 21 para o básico e na
sala de APA para o secundário.
Quanto a resultados finais:
- para o ensino básico foram eleitos
como efetivos para a sessão distrital os
alunos João Pedro Lourenço Silveira do
8º D, Raul Manuel Alves Barata do 9º A,
Pedro Miguel Penato do 9º A e Maria
João Gonçalves do 9º F, esta última aluna como suplente; como candidata à
mesa da sessão distrital foi eleita a aluna Margarida Ramalhoso Mendes do 9º
F;
- para o ensino secundário foram
eleitos como efetivos para a sessão
distrital os alunos Afonso Canavilhas do
11 º CTLH, Sílvia Lino do 11 º CTLH, Leonor Mendes do 11 º CT3 e Marisa de
Jesus do 1 2º LH, esta última aluna como suplente; como candidata à mesa da
sessão distrital foi eleita aluna Marisa
de Jesus do 1 2º LH.

12 ......................................................................... OLHO VIVO .........................................................................

TERTÚLIA NA NOSSA ESCOLA

FREI LUÍS DE SOUSA, DE ALMEIDA GARRETT

No dia 22 de janeiro, as turmas do 11 .º CT1 e CAV e ainda
três alunas do CT3 tiveram
uma aula de português diferente. O núcleo de estágio de Português organizou uma tertúlia
sobre a obra Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, tendo
convidado Gabriel Magalhães,
professor de literatura portuguesa na Universidade da Beira Interior.
O professor Gabriel começou por referir que uma obra
pode ser lida de várias formas:
tendo em conta a biografia do
autor, o contexto da época, ou
até mesmo a atualidade. Assim, para cada uma destas visões foi dando exemplos e
resumiu as mensagens que a
obra poderá transmitir em poucas, mas claras palavras.
Houve ainda tempo para um
pequeno exercício de criativi-

dade, em que foi pedido aos participantes que caracterizassem o
país, recorrendo a três personagens (reais ou imaginárias) e a outras duas para se retratarem a si
mesmos. As respostas foram muito
interessantes e algumas bastante

criativas. Para representar o
país, como seria de esperar, as
escolhas recaíram essencialmente sobre políticos corruptos,
palhaços, ricos/pobres, trabalhadores/preguiçosos e pessoas
que vivem de aparências. Todavia, houve ainda quem tivesse
visões mais otimistas e até mesmo quem utilizasse objetos inesperados, como a cama ou a
almofada.
No final, os alunos saíram
satisfeitos e bastante enriquecidos e esclarecidos sobre esta
grande obra de Almeida Garrett.
Já o professor, este ficou igualmente muito impressionado com
uma plateia tão atenta e interessada, pelo que espera poder regressar à nossa escola em
oportunidades futuras.
Gil Carvalheiro
(núcleo de estágio de Português)
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VIAGEM A FRANÇA
A professora de Francês, Maria

Clotilde Barata, está a organizar a
visita de estudo a França, que irá
decorrer entre 11 e 1 8 de abril. Inscrevam-se. O circuíto de oito dias é
aliciante e permitirá aos alunos de
francês e aos Encarregados de
Educação que venham a participar,
conhecer em detalhe este país multicultural, do norte ao centro, não
esquecendo a capital, Paris, e um
dia na Disney. A comprová-lo o programa da viagem:
1 º DIA – FUNDÃO ]
Saída às 1 0h00 em direção a
Saint Malo. Noite em viagem.
2º DIA – ST. MALO – ST. MICHEL – CAEN
Chegada a St. Malo, a cidade
dos Corsários, cuja riqueza do património reflete os grandes momentos
da História da cidade. Visita ao centro histórico com destaque para o
Castelo e Torre Solidor, Catedral de
Saint-Vicent e para as muralhas,
com bonitas vistas sobre o mar e o
rio Rance, de onde poderemos
constatar a impressionante amplitude das marés, uma das maiores a
nível mundial. Continuação para o
Mont de St. Michel. Visita à “Maravilha do Ocidente”, local de rara beleza, Património da Humanidade pela
UNESCO. Resistindo a todos os assaltos ingleses, tornou-se num lugar
simbólico da identidade nacional.
Prosseguimento para Caen. Jantar.
Alojamento no Hotel Ibis Budget
Caen Porte de Bretagne ou similar.

3º DIA-CAEN–BAYEUX–CEMITERIO AMERICANO–ARROMANCHES – HONFLEUR– ROUEN
Após o pequeno-almoço, visita
panorâmica à capital da Baixa Normandia,com destaque para a Abadia dos Homens, fundada por
Guilherme,oConquistador, em 1 066
e para a Abadia das Mulheres, criada por Mathilde em 1 062. Continuação Bayeux e visita ao Museu da
Tapeçaria. Prosseguimento para
Honfleur, pequena cidade marítima,
com as suas ruelas pitorescas e casas antigas, que conserva o seu
porto de pesca. Saída para Rouen.
Jantar. Alojamento no Hotel Ibis

Budget Rouen PetitQuevilly ou similar.
4º DIA – ROUEN – PARIS
Após o pequeno-almoço, Visita
ao centro histórico da capital da Alta
Normandia, com especial destaque
para a Catedral; as casas de enxaimel que compõem a Velha Rouen; a
rua do Grande Relógio e a Praça do
Velho Mercado, local onde foi martirizada Santa Joana D`Arc e hoje se
ergue uma moderna igreja em sua
honra. Continuação para Paris e
início das visitas à capital francesa.
partindo à descoberta da colina de
Montmartre com o Sacré-Coeur e a
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VIAGEM A FRANÇA
Place du Tetre, onde encontramos a
verdadeira atmosfera boémia de Paris do séc. XIX. Visita ao Museu do
Louvre. Jantar. Após este, cruzeiro
no célebre Bateaux Mouche. Visita
noturna com destaque para os Inválidos, Arco do Triunfo, Campos Elísios, a Praça da Concórdia e Ópera.
Alojamento no Hotel Campanile
Nanterre La Defense ou similar.
5º DIA – PARIS / DISNEY
Dia inteiramente dedicado à Eurodisney, mundo criado a partir do
imaginário de Walt Disney. Deixe-se
levar pelos sonhos e aprecie o mundo encantado dos desenhos animados, com as personagens, os
ambientes de sonho e fantasia e todos os espetáculos associados. Um
dia passado num mundo recreativo,
com muita diversão, animação e realismo. Após espetáculo noturno,regresso ao hotel.
6º Dia - PARIS
Após o pequeno-almoço, continuação das visitas a Paris. Visita ao
Parque da Ciência, La Villette. Subida a um dos maiores simbolos de
Paris, a Torre Eiffel.
Destaque ainda para visita da

Catedral de Notre-Dame, o expoente máximo do estilo gótico francês,
um templo que serviu de inspiração
a inúmeros arquitetos de renome
mundial; Kilómetro zero. Prosseguimento para Tours. Jantar.
Alojamento no Hotel Ibis Budget
Tours Nord ou similar.
7º DIA – TOURS – FUTUROSCOPE ]
Partida para Poitiers.
Dia inteiramente dedicado ao
Futuroscope, o famoso “Parque Europeu da Imagem”. Um mundo futurista dividido em 4 temas: sensação,
descoberta, imaginação e emoção.
Uma divertida visão do futuro.
Após o espetáculo noturno, início da viagem de regresso a Portugal. Noite em viagem.
8º DIA – ] – FUNDÃO
Almoço livre, no percurso, já em
Espanha.

mo;

O PREÇO INCLUI:
Circuito em autocarro de turis-

Alojamento e pequeno-almoço
nos hotéis mencionados ou similares, em quartos múltiplos e alguns

PROJETO EMA

O projeto termina formalmente a 31 de janeiro de
201 4, não obstante a sua continuidade no agrupamento,
data em que se irão apresentar formalmente os resultados obtidos, às 1 8:30 h, na biblioteca nº 3 do agrupamento. Convida-se a comunidade escolar a estar
presente nesta apresentação.

duplos;
Pensão completa, desde o almoço do 2º dia ao jantar do penúltimo - excetua-se o almoço do 5º dia
(o almoço do 6º dia será packed
lunch a fim de agilizar a visita);
Acompanhamento por nosso representante durante todo o circuito;
Entrada no Mont St Michel, Museu do Desembarque, Museu da
Tapeçaria, Museu do Louvre, Cruzeiro no Sena (1 h), Eurodisney,
Parque La Villette, Torre Eiffel
(2ºandar) e Futuroscope;
Taxas hoteleiras, serviços e IVA ;
Seguro Multiviagens (assistência, cancelamento e interrupção).
EXCLUI:
Bebidas às refeições (exceto
água);
Opcionais, extras de caráter
particular e tudo o que não estiver
mencionado como incluído.
Mínimo 45 passageiros : 600 €
Prof. responsável:
Mª Clotilde Barata
Inscrição -50 Euros

CLUBE DE TEATRO HISTÉRICO

O grupo reuniu com a escritora Maria do Carmo Nogueira
no dia 22 de janeiro pelas 1 4:30 h para compreender melhor
como se vivia no Fundão antigamente nomeadamente
mediante conversas informais sobre crenças, superstições,
costumes, etc. Vai ainda participar num workshop com o ator
profissional Patrick Murrys no dia 21 de fevereiro das 1 4:00 h
às 1 8:00 h.
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PROJETO “COMPOSTAGEM
RECICLAR OS ALIMENTOS”

No dia 1 7 de janeiro decorreu a
segunda Ação de Sensibilização,
mais uma vez dinamizada pela técnica Susana Nascimento, onde
aprendemos que, para que a formação do composto decorra com normalidade, ele necessita de:
. oxigénio (ar) – lembrou a Andreia.
. água – lembrou o Martim.

. temperatura adequada (sol e
sombra) – lembrou o João.
E, sempre que necessário, mais
resíduos orgânicos (restos de alimentos).
Vamos estar atentos a estas necessidades, para que o resultado
seja o esperado! Talvez em abril ou
maio já tenhamos o composto pronto a ser utilizado na nossa horta.

Muito importante também, é o
trabalho das minhocas] todos juntos formamos uma boa equipa!
No dia da plantação das couves,
na nossa horta, encontrámos algumas minhocas no estrume, que gordinhas e compridas! Prontamente
as colocámos no compostor, onde
vão ter muito que trabalhar/comer.
Ana Baptista, Enxames

Compostor e minhocas - desenhos da Andreia

Problema da Andreia
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Chegou o Inverno e, com ele, a
chuva] muita chuva!
A nossa horta ficou mais fresca
e está cada vez mais verde.
Ainda em dezembro, com os
dias a acordarem sempre com
muito sol, foi nossa tarefa regá-la, o
que fizemos com muita satisfação e
empenho.
É janeiro, acabadinho de chegar
e, com ele, outras sementeiras e
plantações nos esperam. Os dias
crescem
e
as
nossas
sementeiras/plantas também: os

O João trouxe as couves

A rega

A NOSSA HORTA
nabos, a aveia, o centeio, as favas,
as ervilhas, os alhos e os
morangueiros estão muito viçosos e
crescidos!
Finalmente, chegou o dia da
plantação das couves] tivemos
que esperar que elas crescessem
um pouco mais na horta da avó do
João Miguel, que muito gentilmente
no-las ofereceu.
Com a ajuda da Olga abrimos
um rego, enchemo-lo de estrume e
com muito cuidado colocámos nele
as couves, muito direitinhas.

Por fim, já com as raízes bem
tapadas de terra fresca e húmida,
deixámo-las ao sol. Que bem vão
crescer!... Vamos estar atentos!
De volta à nossa sala, os
meninos mais velhos realizaram um
problema acerca da plantação das
couves e ficámos todos a saber que
no total, o grupo do Jardim de
Infância plantou seis (6) couves, tal
como nos mostra o problema da
Andreia.

Plantação das couves

A primeira couve
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PRODUÇÃO DE AZEITE DO JI E EB
DE CAPINHA - PARTE II

Na passada edição do Olho Vivo, nós, os alunos do JI e EB de Capinha demos a conhecer a primeira
parte do processo de produção de
azeite (o nosso az-zeite). Recordam-se?
Hoje partilhamos convosco o
que fizemos após a colheita da azeitona de duas oliveiras da nossa escola. Esta parte da experiência
ainda se passou no mês de dezembro.
Num daqueles dias frios do último mês do ano, pegámos nas sacas de azeitona limpa (transportada
pela carrinha da nossa Junta de
Freguesia) e fomos até ao Lagar de
Azeite do Sr. João Silva, aqui próximo da nossa escola. À nossa espera estava o João Cabral que nos
explicou tudo: como se consegue
extrair da azeitona no tão apreciado
azeite.
É no lagar que se transformam
as azeitonas em azeite, através da

moenda e extração. Antes de se
proceder à moenda as azeitonas
são limpas, lavadas e pesadas. A
balança indicou que a nossa azeitona pesava 200 quilos! Isso mesmo,
200 quilos que colhemos!
Depois de limpa e pesada a
azeitona segue para a moenda onde está um enorme moinho de pedra. Aqui a azeitona perde a sua
forma original e transforma-se numa
pasta gordurosa de cor acastanhada.
Quando está bem esmagada a
pasta segue por uns tubos para uma
outra fase: o aquecimento. O aquecimento ocorre numa espécie de “cilindrobatedeira” (forma cilíndrica
com pás dentro) que ajuda as gotinhas do azeite a unirem-se e a ficarem mais líquidas. Este processo,
segundo o Sr. João Cabral é muito
importante para as fases seguintes
pois é necessário manter a pasta
quente.

A pasta é colocada em capachos que, em enormes pilha, vai ser
espremida obrigando a libertar o
mosto oleoso, azeite e água, que
depois serão separados. O mosto
que vai escorrendo dos capachos
corre para uns tanques, onde graças à densidade - o azeite é mais
leve - a água permanece no fundo e
o azeite à superfície! E, lá está: o
azeite!
Nos capachos fica o bagaço
(massa da azeitona esmagada, espremida e seca) que é transportado
por um carrinho que anda nuns carris parecido com os das pistas de
carros de brincar! O bagaço vai
sendo acumulado. O monte era
enorme!
Regressámos à escola com 20
litros de azeite, resultado da nossa
colheita! Como que por magia, a
nossa azeitona estava agora transformada em azeite!
Bem]feitas as contas não eram
bem 20 litros a que tínhamos direito]mas os garrafões (4 de 5 litros
cada) vinham cheios!!! Obrigado!
Que bom, o nosso trabalho foi reconhecido!
Com o nosso precioso líquido
dourado lançámos o nosso “Az-zeite
gourmet” que consiste em azeite
aromatizado com alecrim e louro do
jardim da nossa escola e enriquecido com especiarias. Este produto foi
lançado na “Capinha, aldeia Natal”.
Foi um sucesso!
Os participantes da colheita da
azeitona receberam a sua jorna em:
“Az-zeite gourmet”.
Confirmamos: é muittoooooooooo bom!!!!
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CANTAR AS JANEIRAS PELAS RUAS DA CAPINHA
(JI E EB)
As Janeiras já são uma tradição
muito antiga.
Regressámos à escola, após as
merecidas férias de Natal, e fomos
desafiados a manter o costume.
Com a ajuda da senhora Maria André recolhemos a letra das tradicionais Janeiras. Que letra tão
comprida e que ritmo difícil!
De seguida, retirámos os instrumentos musicais do baú que depois
foram passando de mão em mão. O
ensaio estava feito e sentimo-nos
preparados para dar continuidade à
tradição.
O calendário marcava dia dez de
janeiro e o sol deixou-se ver. Lá fo-

mos nós!
Andámos pelas ruas e fomos direitinhos]à casa do Senhor Presidente da Junta de Freguesia que foi
presenteado com a nossa bela música e alegria. O Senhor Presidente
perguntou o que queríamos. Demos
a resposta que fomos repetindo durante todo o dia “O que nos quiser
dar!”.
Seguimos para outros lados, outras casas, outros lares. O Senhor
Padre ofereceu-nos um pequeno
lanche. Passámos pelos estabelecimentos comerciais, casas particulares, pelo Centro de Dia e Centro de
Noite]ufa!

Houve mesmo pessoas que, estando a trabalhar, se dirigiram a nós
para nos presentear! Muito obrigado!
A saquinha do José, o “banqueiro”, foi ficando recheada!
Nós ficávamos todos contentes
quando cantávamos à porta de nossas casas e de lá apareciam as
nossas mães e familiares.
Foi um dia diferente, mas muito
divertido e]produtivo!
Todos ficam felizes quando o
seu trabalho é reconhecido e recompensado, certo?
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TALENTOS NA FESTA DA FAMÍLIA
PROJETO EMA/ APERIENDI
Para finalizar o programa de envolvimento parental foi realizada, no
dia 1 3 de dezembro de 201 3, mais
uma Festa da Família, numa organização conjunta com a Coolabora,
em que desta vez, os pais/ encarregados de educação tiveram um papel muito ativo. No seguimento da
proposta feita às famílias para apresentarem talentos familiares, ao longo do dia várias mães, pais e filhos
dinamizaram uma série de
workshops/atividades onde mostraram a alunos, professores e outros
pais/encarregados de educação al-

guns dos seus saberes: aplicar técnicas de maquilhagem, cantar, fazer
bolos ou outras iguarias, como por
exemplo licores, tocar um instrumento musical, fazer teatro, executar trabalhos manuais, fotografar,
fazer um filme, entre outros.
Na tabela seguinte, apresentamse as atividades/workshops que decorreram, bem como os responsáveis pela sua dinamização e o
número de participantes. Estas atividades de partilha estiveram abertas à participação de alunos, pais/
mães/ encarregados de educação,

Pintar unhas e fazer tranças
Dinamização: duas alunas (Rafaela Teixeira e Mónica Milheiro
Nº de participantes: 1 2

Confecionar bolos
Dinamização: Mãe (D. Mª da Conceição Fonseca
Nº de participantes: 21

docentes e outros colaboradores
envolvidos no projeto. Todas as atividades/ Workshops contaram,
igualmente, com a participação do
diretor e de outros elementos da direção do nosso agrupamento que
quiseram agradecer a todos os alunos, pais/encarregados de educação,
docentes
e
outros
colaboradores o empenho e a participação.
Salienta-se que foram dinamizadores de atividades/ workshops
sete pais/encarregados de educação do projeto EMA/Aperiendi.

Confecionar colares em tecido
Dinamização: Aluna (Ana Rita Dias)
Nº de participantes: 7

Bordados
Dinamização: Mãe (D. Mª de Fátima Mendes
Nº de participantes: 1 6
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TALENTOS NA FESTA DA FAMÍLIA
PROJETO EMA/ APERIENDI

Dicas sobre maquilhagem
Dinamização: Mãe (D. Elisa Roque)
Nº de participantes: 1 9

Bordados e afins
Dinamização: Mãe (D. Silvina Brás)
Nº de participantes: 6

Fabricar licores
Dinamização: Pai e mãe (Sr Isidro de Almeida e esposa)
Nº de participantes: 1 2

Momento musical
Dinamização: Mãe e 2 filhas
Nº de participantes: 59

Apresentação de alunos: Jograis projeto EMA - Auto da Barca do Inferno; Dinamização: Professoras de português e
alunos do 9ºA e 9º B; Nº de participantes: 59
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TALENTOS NA FESTA DA FAMÍLIA
PROJETO EMA/ APERIENDI

Apresentação de um filme sobre momentos do projeto; Dinamização: Alunos (Raúl Barata,
Thierry Pires, e Francisco Ferreira e Clube de vídeo e fotografia; Nº de participantes: 59

Confecionar scubidus
Dinamização: Aluna
(Mª João Dias)
Nº de participantes: 6

No final do dia, na cantina do agrupamento, reunimos os produtos obtidos para que todos os pudessem ver e, nalguns casos, degustar. A Dra. Tânia
Araújo, da Coolabora, colocou na parede cartazes
com os títulos : “Como me senti nas atividades]”;
“O que ganhei com a minha participação]”; “O que
não aproveitei das atividades]”; “Sugestões para
atividades futuras]” para que os pais/ encarregados
de educação colassem as suas reflexões, realizadas
em pequenos papéis coloridos. Aqui fica um testeDegustação dos cozinhados; Dinamização: Professores, munho de cada questão:
Encarregados de Educação e a mãe que dinamizou o
workshop de pastelaria/culinária; Nº de participantes; 59
Como me senti nas atividades
"Senti-me orgulhosa do trabalho realizado pelos alunos
em conjunto com os respetivos
professores.”

O que ganhei com a minha participação
“Consegui comunicar de uma forma melhor com o meu educando,
uma vez que o projeto é um elo entre
a turma, professores e pais, sendo
mais um tema de conversa.”

Sugestões para atividades futuras
“Deixo ao critério de quem tem pensado na organização do mesmo. Têm realizado um excelente trabalho
com ideias cada vez mais originais.”

O que não aproveitei das atividades
“Tentei aproveitar tudo da
melhor forma, tendo comparecido em todas.”

O balanço foi muito positivo, sendo esta uma atividade que se deverá repetir. Aqui fica o desafio para
outas turmas do agrupamento!
Maria João Baptista (Cooordenadora do projeto EMA / Aperiendi
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JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

VAMOS TODOS PENSAR:
PORQUE SERÁ QUE OS BONECOS DE NEVE NÃO PODEM IR PARA A ESCOLA???

SORAIA – porque eles são feitos de gelo e neve. Não têm cérebro. Olha, para saber quando a professora diz as coisas
e para pensar. Nem tem coração para sobreviver.
JOSÉ PEDRO – porque é um boneco de neve e não tem braços, nem pernas, nem mochila.
RÚBEN – porque não fala e não tem lápis. Nem tem lanche na mochila.
PUREZA – porque não tem mochila, nem lancheira. E também não tem pés, nem braços, nem fala.
MARCO – porque não tem mochila para lanchar, nem braços.
TOMÁS – porque não tem mochila, tem braços de pau e não tem patas para andar.
MADALENA – porque não tem mochila, lápis, nem lanche.
MÁRIO DINO – porque não tem livros, lápis, afia, mochila. Tem braços de pau e é de neve. Não tem boca e nem tem
fala. Não tem orelhas nem nariz como as pessoas. E nem é como as pessoas, é de neve e as pessoas apanham medo
dele. Ele não pode entrar na escola porque é de neve e com o calor das pessoas derrete e sujava a escola toda. E,
ficava em água. A escola ficava molhada.
História: O BONECO DE NEVE QUE QUERIA IR PARA A ESCOLA, NUMA ADAPTAÇÃO DE: MARIA JESUS SOUSA

Desenho da Pureza

Desenho da Soraia
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JI DE FATELA - TRABALHAR OS SENTIDOS
Na educação Pré-escolar é muito importante o trabalho com os sentidos. O contacto com diferentes texturas,
cores, formas e materiais, desenvolvem nas crianças a perceção das habilidades sensoriais e a sua relação com o
mundo.
As atividades de expressão plástica desenvolvidas no JI de Fatela, sobre a temática inverno, são recursos
pedagógicos que contemplam estes objetivos.
JI de Fatela
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