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CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - P4

Decorreu, no dia 28 de abril, na Biblio-
teca, pelas 10h00, a entrega dos certi-
ficados e de pequenas lembranças aos 
alun@s que participaram no Concurso 
Nacional de Leitura - fase escolar e fase 
intermunicipal.

O “MUGUET” - P12

O dia 1 de maio está quase a chegar. 
Nesse dia, não se trabalha e, em Fran-
ça, costuma oferecer-se uma flor com 
uns sininhos brancos, um perfume fan-
tástico, suave, ligeiramente almiscara-
do e que dá sorte, o «muguet».

O MUSEU VEIO À ESCOLA COM... - P5

No dia 15 de abril, o museu arqueo-
lógico do Fundão voltou à escola para 
mostrar mais alguns vestígios arqueo-
lógicos, desta vez sobre a presença dos 
romanos no concelho do Fundão.

DIA DA EUROPA - P8

Tal como vem sendo hábito, o Dia da 
Europa, 9 de maio, é sempre celebrado 
no nosso Agrupamento. Por ter coinci-
dido num domingo, não ficou esqueci-
do, realizando-se no dia 10 de maio.

PROGRAMA CUIDA-TE - P21

#DESORDEM_é um espetáculo de teatro 
debate sobre Saúde mental no âmbito 
do Programa Cuida-te + Dispositivo 2.2 
- Educação para a Saúde, gerido pelo 
Instituto Português do Desporto e Ju-
ventude e encenado pela Baal17.

BACKROOM BOY - P16

O “CES Vai à Escola” é um programa do 
Centro de Estudos Sociais da Universi-
dade de Coimbra (CES-UC), dirigido pre-
dominantemente a escolas e contextos 
educativos formais e não formais.

ECO-ESCOLAS EB STA TERESINHA- P18

A EB Santa Teresinha foi premiada com 
a bandeira Eco – Escolas que foi hastea-
da ao som do hino Eco - Escolas Santa 
Teresinha, elaborado e entoado por to-
dos os alunos.

DIA MUNDIAL DO LIVRO

Foto - Kaio, CC0 Content.

PONTES E CADÁVERES ESQUISITOS

No dia 23 de abril, a bi-
blioteca celebrou o Dia 
Mundial do Livro. P4

Há claramente um local 
seguro para as ideias 
idiotas... P 24

VANTABLACK - P3

As camadas de negro extremo assim 
obtidas neste pigmento, absorvem qua-
se toda a luz visível; 99,965 % da radia-
ção visível do espetro eletromagnético 
é absorvida, assemelhando-se compa-
rativamente a um “Buraco Negro”.
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EDITORIAL

Estêvão Gouveia Lopes

Na continuidade do trabalho desenvol-
vido, estamos a publicar mais um jornal 
“Olho Vivo”. Apesar da “normalidade” 
com que encaramos esta continuidade 
de décadas, é necessário reconhecer o 
empenho de todos aqueles que têm le-
vado a bom porto esta nau difícil de ma-
nobrar.

Neste momento não podemos passar 
sem refletir sobre três assuntos:
1- O Covid_19
2- A missão do agrupamento
3- O final do ano letivo

Sobre o Covid_19, temos fundamentalmente que ter 
em conta que é um novo vírus com consequências 
ainda desconhecidas, e que necessitamos de conti-
nuar a seguir de forma muito responsável o plano 
definido ao nível do agrupamento, que passa fun-
damentalmente por lavar muito frequentemente as 
mãos, utilizar máscara, ficar em casa sempre que se 
tem febre e alertar os responsáveis (direção ou PES) 
sempre que existe alguma situação suspeita. Ape-
sar da situação estar controlada e já haver muitas 
pessoas vacinadas, temos de continuar a seguir as 
recomendações das autoridades de saúde.

Quanto à missão do Agrupamento, ela está expressa 
no nosso projeto educativo e consiste em “dotar os 
cidadãos do concelho do Fundão de competências e 
conhecimentos necessários à sua integração plena 
numa sociedade em constante mudança.” Esta mis-
são não é compatível com continuar a fazer tudo 
da mesma maneira, nem continuar a encarar a edu-
cação como uma redoma de vidro que não é afeta-
da pela mudança. Antes pelo contrário, o sistema 
educativo e o nosso agrupamento tem de ser um 
elemento de produção da mudança, o que obriga à 
mudança de práticas e de perspetivas sobre a forma 
como encaramos a educação.

Relembro mais uma vez Einstein, “Insanidade é con-
tinuar a fazer sempre a mesma coisa e esperar re-
sultados diferentes”. Se refletirmos um pouco sobre 
este pensamento verificamos que um significativo 
número de pais, alunos e professores continuam a 
encarar a aprendizagem como transmissão de co-
nhecimentos, pura e simples, que tem apenas o 
sentido Professor _ Aluno. Neste momento a quan-
tidade de informação é tal, e os meios de acesso 
são tão diversificados que é mais importante o alu-
no aprender a aprender do que decorar conceitos, 
ou mecanizar a resolução de exercícios. Temos que 
mudar a forma de aprendizagem dos alunos e le-
var a sério o perfil do aluno à saída do secundário, 
pois a mudança social é um facto que todos vemos, 
todos os dias. Quando constatamos altas taxas de 
insucesso dos alunos, e desinteresse generalizado 
dos mesmos, continuar a fazer tudo da mesma ma-
neira é de esperar os mesmos resultados de sempre. 
Temos assim que seguir um caminho diferente de 
centrar mais a aula na aprendizagem e menos no 
ensino, de utilizar metodologias mais ativas e não 
mera transmissão de conhecimentos, de diversificar 

os instrumentos de avaliação e dar mais importância 
à avaliação formativa.

O empenho das lideranças intermédias com este ob-
jetivo é fundamental para o processo de mudança 
que pretendemos implementar. Quando colocamos 
a questão da descontinuidade de políticas essa é 
sempre uma falsa questão. As políticas educativas já 
não são definidas nacionalmente, mas sim por ins-
tituições europeias ou mundiais como a União Euro-
peia (que financia grande parte das políticas educa-
tivas) ou World Economic Forum (WEF) que refletem 
sobre a necessidade de dar resposta à preparação 
de pessoas para profissões que ainda não existem, 
ou da maioria das profissões futuras integrarem tec-
nologia e programação, ou da rotatividade futura, 
e já atual, de empregos. O mundo está a mudar e 
não podemos continuar a fazer a mesma coisa da 
mesma maneira.

Relativamente ao final do ano letivo temos de co-
meçar a preparar matrículas, exames nacionais, ho-
rários, entre muitas outras tarefas das quais o fun-
damental que é o desenvolvimento do processo de 
aprendizagem.

Quanto às matrículas estamos a fazer atualmente a 
divulgação da oferta, que é a mesma do ano ante-
rior. Decidimos também fazer uma atualização dos 
dados de todos os anos de escolaridade, uma vez 
que a maioria dos anos não necessita de fazer a ma-
trícula que será feita pelos serviços administrativos. 
Daí a folha de dados que está a ser distribuída pelos 
DT. Porém, é necessário salientar que no 1º ano, 5º 
ano, 7º ano, 10º ano, 12º ano e 1º ano dos profissio-
nais é necessário que os Encarregados de Educação 
façam a matrícula no portal das matrículas.

Em relação aos exames nacionais é necessário sa-
lientar o recente despacho normativo 14-A/2021, 
que altera a legislação anterior e permite a melhoria 
da classificação. Neste caso devemos salientar que 
os alunos do 11º ano apenas podem fazer melhoria 
na 2ª fase deste ano. Os alunos do 12º ano podem 
fazer melhoria na 1ª e 2ª fase dos exames que fize-
ram no ano anterior. Relativamente aos exames que 
fazem nesta 1ª fase, apenas podem fazer melhoria 
na 2ª fase deste ano. A avaliação obtida em exame 
passa a ser a CFD para efeitos de acesso ao ensino 
superior.

Termino com estas informações mais práticas, desejando a 
todos umas boas férias depois dum ano letivo de trabalho in-
tenso, marcado por incidentes e mudanças que já se tornaram 
o nosso dia a dia.



Carlos Rodrigues

Vantablack diz-lhe alguma coisa?
Neste artigo não se quer dar lições sobre cor. Vamos deixar aqui algumas provoca-
ções, só para reflexão. Nesta altura de primavera, podemos dedicar mais atenção 
às cores que nos rodeiam e perceber a razão de ser, destas.
E preto extremo, é-lhe familiar? 
Vantablack, assim conhecida, é o resultado de um alinhamento de um conjunto de 
nanotubos verticalmente alinhados. As camadas de negro extremo assim obtidas 
neste pigmento, absorvem quase toda a luz visível; 99,965 % da radiação visível 
do espetro eletromagnético é absorvida, assemelhando-se comparativamente a um 
“Buraco Negro”.
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Há pessoas que conhecem muito bem as cores; são pessoas que trabalham com 
elas – artistas, designers, arquitetos, estilistas, etc. -  e que conhecem os efeitos 
que estas provocam sobre o ser Humano. Fisiologicamente, todos os seres vivos 
sentem a influência e os efeitos da cor.

Na minha infância, que também o foi de muitos, o primeiro contacto com o uni-
verso das cores era aquele que a caixa de lápis Viarco da série “Meninos” de 6 
ou de 12 unidades proporcionava. Hoje o estímulo da cor vai muito mais além 
das cores do Arco-Íris.

As primeiras cores utilizadas pelo ser Humano, eram pigmentos de origem inor-
gânica, cristalinos e insolúveis e por esta altura eram utilizados pelas cores que 
apresentavam. São identificados alguns pigmentos que se apresentam com mui-
tas impurezas e que se deve à origem, às matérias primas utilizadas e na forma 
rudimentar de preparação e processos de obtenção.

 Muito mais tarde passaram a ser usados pelas mesmas razões, os corantes 
que são solúveis orgânicos de origem vegetal (Índigo ou Garança) ou animal 

AS CORES JÁ NÃO SÃO O QUE ERAM

O ESPAÇO D ESTÁ PRONTO PARA RECEBER OS TEUS ARTIGOS

As cores iridescentes do verde, matizado de violeta é ob-
tido pela refração da luz através da estrutura em camadas 
do seu exoesqueleto e deve ser encarado pelos predado-
res como um alerta. Muitas espécies possuem substân-
cias químicas que os dotam de um gosto horrível para 
os predadores. Quanto mais iridescente, pior será o seu 
sabor. Os predadores naturalmente aprendem essa lição. 

(Cochinilha). Curiosamente, só em 1856 é que William Perkin obteve o primeiro 
corante artificial – anilina – a “Cor de Malva”.

Atualmente as cores passaram a ser mais do que pigmentos corantes e nomes. 
A cor está organizada num “espaço de cores” e por “perfis de cor”, num padrão 
definido pela International Commission on Illumination – CIE que lhes atribuiu 
nomes que correspondem a discretos números – padrão Pantone – ou estrutura-
dos pelo rigor matemático – sRGB.

Compreende-se. Compreende-se que num mundo globalizado, a padronização 
da cor é uma ferramenta conceptual útil para gerir todos os recursos existentes. 
Compreende-se que a cor possa ser um modelo matemático abstrato, que per-
mite a permutabilidade naquilo que é e como as cores podem ser representadas. 
Compreende-se porque na minha infância, que também o foi de muitos, as 6 ou 
as 12 cores que utilizávamos, passaram a ser 16 581 375 cores.

Importante é, nesta altura de primavera, possamos dedicar mais atenção às co-
res que nos rodeiam e perceber a razão de ser, destas.

O vermelho é uma cor emocionalmente intensa para mui-
tas pessoas, frequentemente associada à paixão, poder 
e perigo. O vermelho possui um forte significado para os 
Humanos. Campos de Papoila Vermelha anunciam a pri-
mavera e são símbolo de luto e memória. Após a Primeira 
Grande Guerra é a flor mais politizada e emocionalmente 
evocativa dos militares falecidos em combate.

Os pássaros são azuis? Então há truque da luz. As penas 
azuis são criadas por estruturas microscópicas que alte-
ram a forma como a luz é refletida. Na verdade, as penas 
possuem de forma saturada, melanina negra. A cor da 
plumagem que vemos é o resultado da forma como a luz 
interage tanto com as estruturas microscópicas quanto 
com a melanina.

CURIOSIDADE

Provavelemente foi aristóteles o pri-
meiro a investigar a mistura das cores. 
Também são conhecidas algumas re-
flexões que Filo de Alexandria fez no 
Século I ao deixar-se maravilhar pelas 
cores exibidas por um pombo, quando 
este se movia à luz do Sol.

Aristóteles observou que “raramente a 
luz do dia é incolor”. Para perceber o 
fenómeno, fez incidir a luz do dia so-
bre uma parede de mármore branco. 

Seguidamente   fez passar a luz por 
um fragmento de vidro amarelo e azul 
e observou como a cor da luz se tinha 
alterado; “algo foi adicionado à luz”. 
Ao interpor o fragmento de vidro azul 
entre a parede e o fragmento de vidro 
amarelo, pôde observar o componente 
verde, para além das cores amarela e 
azul originais; chega à conclusão que 
a cor verde é “formada quando a luz 
amarela e a luz azul são misturadas”.

Numa reflexão mais distraída, somos 
levados a concordar com tal adição. 
Atualmente e considerando os aspetos 
mensuráveis da ciência das cores, sa-
bemos que algo deve ter sido subtraí-
do à luz. Cada vez que a luz passa por 
um fragmento de vidro colorido, um 
componente é removido. Aristóteles 
baseia a sua experiência  naquilo que 
os nossos sentidos nos podem propor-
cionar. Entende o mundo como uma 
“entidade orgânica” e “as cores surgem 

da luta contínuamente observada en-
tre a escuridão da noite e a luz do dia”. 
“Qualquer sistema de cores deve, por-
tanto, variar do branco ao preto”.

“A luz branca do meio-dia torna-se tin-
gida de amarelo e muda gradualmente 
para laranja e depois para vermelha. 
Após o pôr do Sol, o vermelho noturno 
torna-se púrpura, mudando para um 
céu noturno que aparece como azul 
escuro.

Foto - Egor Kamelev, CC0 Content. Foto - Brian Machado, CC0 Content. Foto - Samuel Maisonet, CC0 Content.
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CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

Concurso Nacional de Leitura – Fase Intermunicipal

No dia 23 de abril, decorreu, na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, a fase 
Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura (cuja organização esteve a cargo 
do Município de Figueira de Castelo Rodrigo). Participaram nesta fase os alunos 
Rodrigo Fonseca, E.B.1 do Salgueiro (1º ciclo); Alice Santareno, 6ºA (2º ciclo); 
Lara Nunes, 9ºA e Pedro Oliveira, 9ºA (3º ciclo) e Bernardo Araújo, 12LH; Mafalda 
Adão, 11CSELH e Beatriz Leal, TAL20. Nesta Fase Municipal, ficou apurado para 
a Prova de Palco o aluno Pedro Oliveira, que decorreu no dia 26 de abril, tendo 
sido selecionado para a fase Nacional. O Pedro contou com o apoio do docente 
António Pereira na preparação da sua leitura.

No dia 19 de maio, pelas 14h30 (e durante 60 minutos), o Pedro participará 
numa prova escrita de pré-seleção online, que será feita a partir da biblioteca 
da escola. Os 200 finalistas terão ainda de fazer um spot a recomendar um livro 
favorito.

Entrega de Prémios do Concurso Nacional de Leitura

Decorreu, no dia 28 de abril, na Biblioteca, pelas 10h00, a entrega dos certifi-
cados e de pequenas lembranças aos alun@s que participaram no Concurso Na-
cional de Leitura - fase escolar e fase intermunicipal. Esta atividade, destinada a 
agradecer aos nossos alunos a participação na iniciativa e a reconhecer o quanto 
se esforçaram na preparação das provas, deveria ter ocorrido no segundo perío-
do. Porém, quisemos aguardar a retoma das aulas presenciais para o fazermos 
pessoal e diretamente. Os professores bibliotecários agradecem a todo@s pelo 
espírito de iniciativa e pelas excelentes provas prestadas. 

Agradecemos também a presença do nosso diretor, Estêvão Lopes, que realçou 
a importância da leitura e da participação em atividades desta natureza pela 
importância que têm no desenvolvimento de outras competências. Encorajou 
também @s alun@s a continuarem a ser pró-ativos nas atividades relacionadas 
com a leitura.

Uma nota de agradecimento também a duas pessoas que manifestaram todo 
o apoio que lhes foi solicitado: o professor António Pereira, responsável pelo 
Grupo de Teatro Histérico, que trabalhou a expressividade em tod@s os alun@s 
desde a fase municipal e à representante da Areal Editores, Ana Varandas, que 
nos deixou, logo no segundo período, simples lembranças para tod@s @s que 
foram sendo apurad@s nas várias etapas.

DIA MUNDIAL DO LIVRO

No dia 23 de abril, a biblioteca cele-
brou o Dia Mundial do Livro. Começou 
por se juntar ao desafio do Plano Na-
cional de Leitura “#ManiFESTA-te pela 
LEITURA e desafiou também os alunos. 
Alguns corresponderam e enviaram os 
seus trabalhos. A Alice Santareno, do 
6ºA partilhou a leitura de um excerto 
de “Ismael e Chopin” de Miguel Sousa 
Tavares; os alunos Carolina Carvalho, 
Nuno Fians e Mariana Pranto, do 8ºA, 
e a Margarida Castanheira, do 12º CSE, 
enviaram-nos as suas fotos criativas, 

com um livro de que gostam a tapar 
o rosto. O Gonçalo Ramalho, da turma 
EFA - tipo C, enviou-nos um cartaz com 
algumas vantagens da leitura, cartaz 
que imprimimos e colocámos também 
na biblioteca. 

Ainda neste dia fizemos a sugestão de 
leitura de O Infinito num Junco, de Ire-
ne Vallejo e celebramos o livro com a 
participação na Fase Intermunicipal do 
Concurso Nacional de Leitura.

E o dia 5 de maio, Dia Mundial da Lín-
gua Portuguesa, não podia deixar de 
ser celebrado pela biblioteca. Contá-
mos, pois, com leituras de lendas no 
Dia Mundial da Língua Portuguesa, “O 
Jacaré Bangão”, por Nanécia Soares do 
11CSE e “O Padre Vestido de Branco”, 
por Lília Fonseca do 11CT1 (enviadas 
pela docente Maria de Jesus Lopes); 
leituras de excertos de obras de escri-
tores dos PALOP, “Chá do Príncipe”, de 
Olinda Beja, por João Madrinha; “Ro-
mance de Sam Marinha” de Francisco 

José Tenreiro, por Gonçalo Nabais e O 
Sol na Cabeça, de Giovani Martins, por 
Laíz Motta, alun@s do 10CTLH (envia-
das pela docente Teresa Correia); leitu-
ras ComVida – a docente Maria de Jesus 
Lopes leu um excerto de O Livro do De-
sassossego de Bernardo Soares e uma 
leitura coletiva do poema de Sophia 
de Mello Breyner Andresen, “Poema de 
Helena Lanari”, feita pela turma do 11º 
CSE (enviada pela docente Maria de Je-
sus Lopes).

DIA MUNDIAL DA LÍNGUA PORTUGUESA

http://bibliotecasaef.blogspot.com/ https://twitter.com/bibliotecasaef/
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O MUSEU VEIO À ESCOLA COM...

O Museu Veio à Escola com... 
Vestígios da Romanização no 
Concelho do Fundão e Exposi-
ção “Memórias de viagens - da 
civilização egípcia à civiliza-
ção romana”

No dia 15 de abril, o museu ar-
queológico do Fundão voltou 
à escola para mostrar mais al-
guns vestígios arqueológicos, 
desta vez sobre a presença 
dos romanos no concelho do 
Fundão, atividade de articula-
ção entre a disciplina de His-
tória e a Biblioteca, através da 
professora da equipa da BE-
CRE, Ana Brioso.

A par desta atividade, foi feita uma ex-
posição, na biblioteca, intitulada “Me-
mórias de viagens- da civilização egíp-
cia à civilização romana”, com objetos 
recolhidos durante viagens, pela do-
cente Ana Brioso e por alun@s.

Depois da visita à exposição, @s 
alun@s puderam assistir, no auditório 
da biblioteca a uma oficina pedagógica 
sobre Roma Antiga, na qual puderam 
relembrar a época romana; observar  
vestígios encontrados em diversas lo-

calidades do concelho e certas curiosi-
dades romanas; contemplar réplicas e 
originais de moedas da época romana, 
de cerâmica, mais concretamente as lu-
cernas que serviam para iluminação e  
as ânforas que eram vasos onde guar-
davam produtos como o azeite, o vi-
nho ou o garum, uma espécie do atual 
paté; ver aras votivas com gravações 
epigráficas umas dedicadas aos deuses 
indígenas e romanos outras dedicadas 
aos mortos; observar os resultados das 
escavações realizadas na quinta do Er-

vedal em Castelo Novo, como alguns 
exemplos de mosaicos com figuras 
geométricas e imagens do lagar onde 
preparavam o vinho, ouvir sobre as 
termas encontradas nesse local, entre 
outros.

Do Museu Arqueológico, ficou o convite 
para se inscreverem como voluntári@s 
para ajudarem a escavar e descobrir 
novos vestígios.

Foram registadas as seguintes opiniões 
de alun@s de várias turmas:

“Eu gostei muito da sessão, porque  
proporcionou-nos muita aprendizagem 
e diversão de uma forma muito interes-
sante.” [Margarida Pais, 7ºA]

“A parte que eu mais gostei foi quan-
do nos mostraram como o sistema de 
aquecimento nas termas funcionava e 
quando pudemos ver como o edifício 
estaria se ainda estivesse intacto. Gos-
tei bastante, adoraria que o museu con-
tinuasse a vir porque acho interessan-
te ter contacto direto com pedaços da 

história e poder ver como evoluímos.” 
[Maria Ribeiro, 7º A]

“Mostraram moedas,  não estava á es-
pera de serem assim tão pequenas. 
Também nos mostraram um vídeo que 
foi a minha parte favorita descobrir 
como funcionava um spa e foi muito 
interessante como eles conseguiram 
descobrir como aquilo tudo e faz me 
querer saber mais. Eu também gostei 
muito do facto de eles estarem a esca-
var um grande buraco e quando isto 
tiver acabado eu gostaria de ajudar.” 
[Simão Santos, 7 A]

“Ficámos a conhecer peças deixados 
pelos Romanos no território do Fundão 
como as Aras, as telhas, os vestígios de 
umas termas Romanas e inscrições. O 
que eu mais gostei foi ver as réplicas 
de ânforas onde se podia conservar 
vinho, água, azeite e também uma es-
pécie de paté feita de peixe.” [Sandro 
Miguel, 7.ºD]  

“A apresentação foi muito interessante 
pois, contou com artefactos e até ruí-
nas encontradas só neste século, mas 
que foram produzidas e construídas há 
mais de dois mil anos!

Foi-nos transmitido também que algu-
mas formas de cultivo, ferramentas e 
até a extensa rede de estradas se man-
têm até hoje.

No final da apresentação foram-nos 
mostradas algumas réplicas de artefac-
tos romanos como mosaicos e jarros 
feitos em barro e foi-nos mostrado um 
vídeo acerca de uma descoberta recen-
te junto à aldeia de Castelo Novo: uma 
ruína muito grande, de umas termas 
romanas. Com esta apresentação po-
demos perceber que os Romanos dei-
xaram no Fundão a sua Marca…” [Pedro 
Almeida, 7º B]

No dia 29 de abril, pelas 18h30, na bi-
blioteca da escola, decorreu a entrega 
dos prémios do I Concurso de Leitura 
para Pais, organizado pela Biblioteca 
Escolar do Agrupamento de Escolas do 
Fundão.

Esta iniciativa, realizada pela primeira 
vez neste ano letivo, foi dirigida espe-
cificamente aos Pais e Encarregados de 
Educação dos alunos do pré-escolar, 
1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e En-

sino Secundário deste Agrupamento de 
Escolas. 

Os objetivos do Concurso foram os de, 
para além de estimular o gosto pela 
leitura, promover o domínio da língua 
portuguesa, a compreensão leitora e os 
hábitos de leitura, contribuir para refor-
çar a participação dos Pais e Encarrega-
dos de Educação nas atividades promo-
vidas pelo Agrupamento de Escolas do 
Fundão. Para além destas especificida-
des pretendia-se ainda que os alunos 
desenvolvessem e melhorassem com-
petências no âmbito da leitura, através 
do exemplo dado pelos adultos. 

Os professores bibliotecários agrade-
cem a presença do nosso diretor, Estê-
vão Lopes, que realçou a importância 
de atividades desta natureza e congra-
tulou os pais pelo seu envolvimento e 
participação.

1º
 C

ONCURSO DE LEITURA PARA PAIS

BIBLIOTECA ESCOLAR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D
O F

UN
DÃ

O

CONCURSO DE LEITURA PARA PAIS

O primeiro lugar deste Concurso foi 
conseguido por Catarina Sales Oliveira 
e o segundo e terceiro lugares (ex-ae-
quo) foram obtidos por Daniela Santos 
Silva e Ana Sílvia Pinto, Encarregadas 
de Educação de alunos do 1º e 2º ciclos 
de ensino e do Ensino Secundário. O 
concurso a que se submeteram os En-
carregados de Educação, consistiu na 
realização de uma prova escrita sobre 
a obra Casos do Beco das Sardinhei-
ras, de Mário de Carvalho. Os prémios 
consistiram num voucher para um fim-
-de-semana nas Casas da Mina e exem-
plares dos livros Catorze Histórias In-
críveis ou o Fabuloso Imaginário das 
Lendas da Beira Baixa, de José Manuel 
Castanheira e Fernando Paulouro Neves 
e do livro & etc …, edição fac-similada 
do Suplemento Literário das Artes e do 
Espetáculo, que o JF publicou entre fi-
nais de 1967 e 1971. A atribuição des-
tes prémios foi possível graças à Câ-

mara Municipal do Fundão que, através 
da principal responsável pela Biblioteca 
Municipal Eugénio de Andrade, apoiou 
este evento desde o início. A Dra. Dina 
Matos também realçou a importância 
destas atividades que dão estímulo aos 
próprios jovens para a leitura, uma vez 
que os pais são o maior exemplo que 
podem seguir.
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Margarida Pais *

Numa manhã primaveril da idade mé-
dia, acordei logo com os primeiros 
raios de sol.

Imediatamente a minha mãe chamou-
-me dizendo que já era tarde e que 
tinha de ir à horta recolher alguns ve-
getais, sim porque vivemos numa eco-
nomia de subsistência e temos que 
viver do que produzimos. O meu pai 
já tinha saído da nossa pequena casa 
para ir trabalhar nas terras da reserva 
do senhor e os meus irmãos também 
tinham ido com ele, tal como a maioria 
dos homens do povo. Gratuitamente, 
iam prestar as corveias ou jeiras, al-
guns dias por semana a limpar os cami-
nhos, lavrar as terras, fazer as semen-
teiras ou as ceifas, conforme a época 
do ano. Eu, sendo a única filha, tinha 
que ajudar a minha mãe com a casa e 
com a alimentação. Depois de fazer al-
guma comida fui à reserva do senhor, 
juntamente com a minha mãe. Levámos 
uma saca de trigo, que tínhamos ceifa-
do e malhado no mansus. Era hora de 
ir moer o grão para fazer farinha, que 
a minha mãe utilizava para fazer o pão. 
Não pudemos trazer a farinha toda, 
pois o moinho pertencia ao senhor e 
tínhamos que deixar parte dela para 
pagar a utilização do moinho.

Eu também ia trabalhar gratuitamente 
na casa do Senhor, basicamente nas 
lides domésticas. Gostava de ouvir as 
suas conversas quando falavam das ofi-
cinas que havia nos mosteiros, onde os 
monges faziam livros a partir de peles 
de animais, os pergaminhos. Tive opor-
tunidade de ver alguns raros livros na 
casa do senhor, ilustrados com bonitas 
iluminuras. Gostaria de aprender a ler, 
mas na Idade Média apenas os elemen-
tos do clero sabiam ler e o povo tinha 

UM DIA NA IDADE MÉDIA

que trabalhar para alimentar toda a so-
ciedade.

A noite caiu fria e com o soar de al-
guns barulhos, e logo o Senhor e o 
seu exército ficaram de vigia. Eram os 
povos que vinham do Norte que esta-
vam a atacar, então, o senhor alertou a 
população, fazendo com que todos se 
protegessem na área do castelo, pois 
era a contribuição do senhor para com 
o povo, já que este tinha de lhe pagar 
impostos, dar uma grande parte da sua 
produção e trabalhar gratuitamente.    

A minha família e toda a população fi-
cou muito grata ao senhor por os ter 
protegido das razias dos invasores, 
sendo muito respeitado pelas gentes 
do povo, continuando por muitos anos 
a deter o poder militar, a aplicar a jus-
tiça e a cobrar impostos.

* 7º A

Diana Coutinho *

Certo dia, um rapaz de famílias nobres, 
de seu nome Marcos, compareceu a 
uma cerimónia de vassalagem, que o 
rei organizara. Dessa cerimónia, Mar-
cos e mais 3 nobres, passaram a ser 
vassalos do seu senhor. Ao serem vas-
salos, estes rapazes, tinham um feudo 
que era doado pelo rei, esse feudo era 
tratado por cada um deles dando-lhes 
sustento, e o rei tinha também o dever 
de defesa judicial e ainda proteção mi-
litar. Em troca destes serviços os vas-
salos prestavam fidelidade, conselho, e 
ajuda militar ao rei.

 Dias depois, Marcos e os restantes se-
nhores mudaram-se para o domínio se-
nhorial que lhes foi concedido. Na épo-
ca medieval, os domínios senhoriais, 
eram propriedades/terras de grande 
extensão, onde viviam a maior parte 
dos camponeses. Essas terras eram di-
vididas em duas partes principais. A re-
serva, onde ficavam o moinho, o lagar, 
o forno, as melhores zonas de cultivo, 
e as florestas. Ainda na reserva, locali-
zava-se a morada do senhor, que con-
seguia ter uma grande visão do domí-
nio, supervisionando os camponeses. 
A segunda parte dos domínios senho-
riais eram os mansos. Os mansos eram 
terras trabalhadas por camponeses e 
as suas famílias, estas terras eram ar-
rendadas pelos senhores. Mas esses 
camponeses que recebiam os mansos 
tinham de pagar rendas, trabalhar gra-
tuitamente (3 dias por semana), tinham 
obrigação de usar o forno, o lagar, ou o 
moinho, e assim faziam as banalidades 
(pagamento dos serviços utilizados, 
com produtos, fabricados a partir do 
lagar, do moinho ou do forno).

No domínio de Marcos, um camponês 
chamado Lucas acordou relativamente 
cedo. Enquanto o sol nascia já ele es-
tava a trabalhar a terra e a cuidar das 
suas plantações.

Apesar de não viver naquela aldeia há 
muito tempo, ele sabia que se aproxi-
mava uma grande festa importantíssi-
ma para o rei. Nessa festa alguns no-
bres de maior importância e membros 
do alto clero visitavam o rei, que os 
recebia com um belo banquete, com 
os produtos melhores daquela região. 
E como faltavam poucos dias para a 
festa, todos aqueles que moravam no 
domínio, ajudavam nos preparativos. 

UM DIA NUM DOMÍNIO SENHORIAL

Nessa manhã Lucas visitou uma amiga 
que usava o leite das suas ovelhas para 
produzir queijos muito saborosos, que 
seriam dados a provar, no grande ban-
quete. Depois fez a ordenha das suas 
ovelhas e ao fim da manhã deixou-as 
soltas pelo pasto. Como a manhã tinha 
sido atarefada, Lucas, regressou a casa 
para se alimentar. De seguida, levou  
algum leite que as suas ovelhas produ-
ziram até ao seu senhor, pois devia-lhe 
um terço da sua produção. No caminho 
de regresso a casa, encontrou Mateus, 
um camponês seu amigo, que estava a 
regressar com o seu pequeno rebanho. 
Conversaram sobre os impostos e ren-
das que deviam ao Senhor, e também 
sobre os seus animais. Mateus estava 
a passar dificuldades para alimentar a 
sua família, pois a sua grande planta-
ção tinha sido destruída por conta do 
mau tempo. Lucas também tinha so-
frido alguns prejuízos, mas como vivia 
sozinho, conseguia arranjar sustento 
para ele e para os seus animais. Pas-
sadas algumas horas, Lucas dirigiu-
-se até à reserva do Senhor. No meio 
da floresta, o rapaz trocou uma cabra 
leiteira com Lucas, que pensava usá-la 
para fabrico de outra variedade de lei-
te, sendo que ele apenas usava o leite 
das suas ovelhas, para fazer queijos. 
A noite chegou e ele regressou a casa 
cansado, de mais um dia árduo de tra-
balho, e logo adormeceu.

* 7ºA

A VIDA DE UM NOBRE NA IDADE MÉDIA

Beatriz Fradique *

O ponto de vista de quem conta é im-
portante em todas as histórias.

As noites são tão curtas e os dias tão 
longos”, dizem os camponeses. Estão 
sempre a queixar-se: tantas rendas, 
tantos impostos, tanto trabalho, tanta 
fome… Mesmo quando estão protegi-
dos por um senhor feudal e dele rece-
bem proteção militar, defesa judicial 
e uma parcela de terra para sustento, 
nunca chega, pois no momento de pa-
gar as rendas, as jeiras ou as banalida-
des é um queixume.

A verdade é que eles não sabem as 
responsabilidades que um nobre tem 
para manter a ordem e proteger o rei-

no. Mais ainda! Devemos ao rei, o che-
fe máximo da pirâmide, o suserano de 
todos os suseranos, fidelidade, ajuda 
militar e ainda o aconselhamento, pois 
devido às invasões dos bárbaros e mais 
tarde dos normandos e húngaros, a po-
pulação da cidade refugiou-se no cam-
po e o rei tem dificuldade em proteger 
a população, por isso, nos atribuiu o 
poder militar, a possibilidade de criar o 
próprio exército. Em tempo de guerra, 
chama-nos para o ajudar e nós temos 
de mobilizar os nossos vassalos e os 
habitantes das nossas propriedades 
e ir para o combate. A verdade é que 
nos arriscamos a não voltar. Para tudo 
isso precisamos de dinheiro, daí o di-
reito de cobrar impostos. Mas o povo 
não entende, vê-nos como privilegia-
dos só porque temos poderes. Manter 

a ordem também não é fácil, por isso é 
importante o poder que o rei nos deu 
para aplicar a justiça nos domínios da 
nossa propriedade. Se assim não fosse 
como nos respeitariam?

Ninguém entende, mesmo em momen-
tos de paz, a nossa mente e o nosso 
corpo preparam-se para a guerra, com 
momentos de caça, torneios e jogos de 
xadrez para treinar a estratégia. Nunca 
descansamos!

O poder também traz muita responsa-
bilidade. * 7º A
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CONCURSO “FAÇA LÁ UM POEMA”

Divulgação de Poemas do Concurso “Faça Lá um Poema”
Estes são alguns dos poemas que venceram a primeira fase 
(escolar) do Concurso Faça Lá um Poema, do PNL:

Leonor Marques, 7B

Os Vizinhos do Sol

Eu sou o Sol, a Estrela principal do Sis-
tema Solar,

juntamente com oito vizinhos, que vos 
vou apresentar!

O mais pequeno é o Mercúrio, o plane-
ta mais rápido do Sistema Solar,

vive mesmo ao meu lado, com tempe-
raturas de queimar!

 A seguir, Vénus, o planeta mais bri-
lhante, que recebeu o seu nome pela 
Deusa do amor,

lá não existe árvore, animal, nem flor!

 Vida, só existe num, no planeta mais 
azul, minha Terra linda e cheia de ar,

seres vivos, plantas e animais, cha-
mam-na de lar!

O quarto, é o mais vermelho, o planeta 
Marte,

dizem que vivem lá ET´s e essa nem é 
a melhor parte!

 O maior é Júpiter, Saturno tem anéis, 
Urano gira de Leste para Oeste

O último é Neptuno, muitos gostam é 
deste!

 Os meus vizinhos estão apresentados, 
diz-me lá se não são maravilhosos,

todos com as suas características espe-
ciais, desde os gasosos aos rochosos!

Luana Abelho, 8C

O Mundo ao Meu Lado

O mundo está todo errado

Ou então sou eu que estou enganado.

Quando olho à minha volta,

Sinto uma enorme revolta.

Tudo anda horrorizado e cansado

Com este flagelo que nos tem assom-
brado.

 O nosso povo tão aventureiro e guer-
reiro

Parece estar em cativeiro.

Procura nunca perder a fé e a confian-
ça,

Lutando e tendo sempre esperança.

 Hoje, eu queria dar cor à vida,

Torná-la mais colorida.

Quero ao Mundo mostrar,

Que vale a pena continuar a sonhar!

Margarida Torres, TAL19 

Quem serei eu

Quem serei eu?

Será que sou uma criatura da noite?

Será que quando o meu ser dorme,

a criatura sai para atormentar

aqueles que o mal lhes cabe?

 

Perguntas que nunca saberei a resposta

Só saberei se o meu ser for maligno.

A criatura sabe que o mal é um

cancro que lhe causará a morte e o

bem é a única coisa que a veste de 
branco.

O meu ser terá de passar no teste para 
esta criatura

com a veste branca continuar em meu 
corpo.

A biblioteca celebrou o 25 de Abril com a leitura de um excerto da obra Vinte 
Cinco a Sete Vozes, de Alice Vieira pela docente da equipa, Ana Brioso; com a 
partilha de vários poemas de alun@s, alguns deles lidos expressivamente e com 
um excerto do livro Proibido de António Costa Santos sobre a proibição de editar 
e vender certos livros antes do 25 de abril.

Partilhamos alguns dos poemas (acrósticos e outros) enviados pela docente Rosa 
Antunes:

25 DE ABRIL

Beatriz Fradique, 7.º A

VIDA DE CÃO

Imagina um cão pintor!

Pintava paredes em forma de flor.

Pintava por gosto,

Mas era suposto.

Devia ladrar

E de vez em quando parar.

 

Imagina um cão que não parava,

Depois de pintar, era lavar e limpar.

A sua loja era asseada,

A mais arrumada.

Muitas guloseimas, vendia.

Assim como simpatia.

 

Imagina um cão polícia,

Mascava pastilhas,

Que grande delícia.

Prendia cães de qualquer raça,

Mas tinha medo dos cães de caça.

Usava uma pistola,

Que guardava na sacola.

Quando prendia um ladrão,

Dava-lhe com ela na tola.

 Imagina um cão corredor,

Corria muito, sem sentir dor.

Ganhava maratonas

E a admiração das donas.

Ganhava medalhas

E grandes batalhas.

Por vezes, perdia

E logo latia.

Parecia um cachorrinho

Sem nenhum carinho.

Era um cão à maneira!

Água? Só da torneira!

Gostava do seu trabalho

E nunca se metia por um atalho.

Assim, é a vida de cão

Numa grande cidade.

Uma verdadeira lição!

Marta Lopes, 7º A 

A de armas

B de bandeira

R de revolução dos cravos

I de implantação de um regime demo-
crático

L de liberdade

Margarida Pais, 7º A 

Livres ficámos

Impotentes estávamos.

Bondade nos trouxeram,

Esperança devolveram,

Revolução sem guerra,

Democracia recupera.

Alegria fraterna,

Dignidade eterna.

E os cravos proclamaram

Viva o 25 de Abril!

DIAS
DE ESCOLA 

PROGRAMA DE RÁDIO

SEXTA-FEIRA

19:00 / 20:00 HORAS
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Beatriz Fradique, 7º A

Vendas nos olhos,

Impostas!

Ninguém

Tinha poder de

Expressar pensamentos.

Era tudo lido, revisto,

Censurado!

Impossível 

Não contestar!

Crimes inventados,

Ordens impostas!

Desigualdades sociais

E dificuldades económicas!

Abril

Beleza trouxe e

Risos sinceros

Ideais concretizados,

Liberdade!

25 DE ABRIL

A biblioteca celebrou o Dia da Mãe com 
alguns poemas escritos por alunos: 
“Mãe”, de Marta Lopes e “Mãe que é 
Mãe”, de Margarida Pais, do 7ºA (tra-
balhos enviados pela docente Rosa An-
tunes); com uma leitura feita pela do-
cente Ilda Covas com o aluno Augusto 
Brazete do 6ºB, do livro Gosto de Ti, 
de Fernanda Serrano, com leituras de 
poemas e mensagens dos alunos do Es-
cola E. B.1 de Valverde (enviados pela 
docente da equipa da biblioteca, Isabel 
Madeira) e com uma proposta de leitu-
ra a partir de um excerto de” Princípio 
de Karenina”, de Afonso Cruz.

A biblioteca lançou, no início do ano 
letivo, um novo desafio, uma corrente 
de leituras intitulada Leituras ComVida. 
Depois de algumas leituras partilha-
das por alun@s, o convite foi alargado 
a toda a comunidade educativa, tendo 
dado início a estas leituras o diretor do 
Agrupamento de Escolas, o prof. Es-
têvão Lopes. Já houve várias partilhas 
de leituras, por parte de docentes e 
alun@s, inclusive a partir da biblioteca 
da Escola E.B.1 de Valverde.

Os professores bibliotecários reforçam, 
mais uma vez, o convite a toda a co-
munidade educativa para continuarem 
a divulgar leituras, promovendo, assim, 
a literacia da leitura e dando a conhecer 
autores e livros de que tenham gostado 
particularmente.

Podem ver as leituras já efectuadas 
no blogue da biblioteca (http://bi-
bliotecasaef.blogspot.com/) e no site 
(https://sites.google.com/esfundao.
pt/a-minha-biblioteca/leituras/leituras-
-comvida?authuser=0)

LEITURAS COMVIDA

DIA DA MÃE - 2 MAIO

Serviço de Catalogação na Bi-
blioteca

Em qualquer biblioteca, o processo de 
catalogação, que consiste na descrição 
bibliográfica de um documento feita 
numa ficha bibliográfica, de modo a 
que seja identificado com precisão, é 
de extrema importância. Catalogar os 
livros permite reunir num único pro-
grama os dados mais pertinentes em 
relação a uma obra, como o nome do 
autor, a editora, o ano da publicação, o 
ISBN e o assunto. Catalogar um livro fa-
cilita o controlo bibliográfico e melhora 
a produtividade na procura de informa-
ções sobre um livro, na sua requisição 
e devolução e na própria pesquisa em 
catálogos em linha.

A docente Eduarda Andrade tem feito 
um excelente serviço de catalogação na 
biblioteca da Escola Secundária do nos-
so Agrupamento, revelando uma vasta 
experiência. Desde setembro, catalo-
gou 1365 livros e editou, para ampliar 
e corrigir alguns campos, 2347 regis-
tos.

CATALOGAÇÃO

Tal como vem sendo hábito, o Dia da 
Europa, 9 de maio, é sempre celebrado 
no nosso Agrupamento.

Este ano, dado ter coincidido num do-
mingo, não ficou esquecido, realizan-
do-se no dia 10 de maio.

Na entrada da escola, pelas 10:30h, al-
guns alunos da turma 7ºB, do ensino 
articulado, ensaiados pela professora, 
Catarina Cunha, tocaram o Hino da Ale-
gria, símbolo da EU, ao ser hasteada a  
bandeira.

Este momento de cidadania, surge no 
âmbito do Clube Europeu, disciplina de 
Geografia e Formação Musical.

DIA DA EUROPA

Maria de Jesus Lopes

No dia 5 de maio, celebramos o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Há uma dé-
cada que se comemorava, nesta mesma data, o Dia da Língua Portuguesa e da 
Cultura da CPLP, mas, em novembro de 2019, mediante proposta dos países lu-
sófonos, apoiada por mais 24 Estados, a UNESCO declarou o dia 5 de maio como 
Dia Mundial da Língua Portuguesa.

“A Língua Portuguesa une-nos, não porque seja una, mas antes porque é tão plu-
ral quanto singular. Por isso, por ser várias, a nossa língua é verdadeiramente 
universal e não pode nunca deixar de o ser. Falar português e sentir em portu-
guês sempre abraçou o mundo. Nunca o excluiu.

A Língua Portuguesa merece estar aberta a todos. Não podemos, pois, não par-
tilhar a nossa língua e a nossa cultura. O mundo merece saber mais de nós e, 
muito sinceramente, o mundo beneficia também de saber mais de nós.”

Tiago Brandão Rodrigues (Ministro da Educação)

“Da minha língua, vê-se o mar”
Vergílio Ferreira

 Vergílio Ferreira deu o mote e os alunos foram criativos …

Da nossa língua…

Da nossa língua veem-se pessoas de etnias diferentes…

Da nossa língua veem-se paisagens belas, com ar puro!

Da nossa língua veem-se pratos deliciosos de vários cantos do mundo…

Da nossa língua veem-se poemas, amores e paz!

 Alexandra Almeida e José Fernandes (TAL 19)

DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA - 5 DE MAIO
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INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION, 21 MARCH

In the English class students from 10º CT2 and 10º CTLH were 
asked to take a look at the UN webpage and share a fact they 
found interesting or refer to something they have learnt on 
this webpage. https://www.un.org/en/observances/end-ra-
cism-day

Here are some of their findings.

I learnt a lot about the International 
Day for the Elimination of Racial Discri-
mination with this website. A fact that I 
found interesting was that in the spring 
and summer of 2020, young people 
massively showed their support to the 
movement at the Black Lives Matter 
marches, which drew millions of de-
monstrators worldwide. On the streets, 
groundswells of youth - mostly teens 
and twenty-somethings - came toge-
ther to protest against racial injustice. 
On social media, they mobilized parti-
cipation, calling on their peers to speak 
out, and stand up for the equal rights 
of all. This shows that together we are 
stronger and we can all fight for a bet-
ter world.

Ana

Martin Luther King Jr. was awarded the 
Nobel Peace Prize in 1964 at the age 
of 35. Martin Luther King Jr. was a pro-
minent leader in the African-American 
civil rights movement. He followed the 
teachings of Gandhi, using non-violent 
methods to promote racial equality. 

Camila

In 1979, the General Assembly adop-
ted a programme of activities to be 
undertaken during the second half of 
the Decade for Action to Combat Ra-
cism and Racial Discrimination. On that 
occasion, the General Assembly deci-
ded that a week of solidarity with the 
peoples struggling against racism and 
racial discrimination, beginning on 21 
March, would be organized annually in 
all States.

Carlos

A fact that I found interesting about 
racial discrimination on this page was 
that I didn’t know that Martin Luther 
King was the youngest man to receive 
the Nobel Peace Prize.

Eduardo

I didn’t know that on 1 December 1955, 
in Montgomery, Alabama, Rosa Parks 
refused to obey a bus driver who de-
manded she give up her seat to make 
room for a white passenger. Her actions 

sparked the Montgomery Bus Boycott, 
a political and social protest to oppose 
the city’s policy of racial segregation 
on public transit. The boycott lasted 
until 20 December 1955, when the Uni-
ted States Supreme Court declared Ala-
bama and Montgomery laws requiring 
segregated buses as unconstitutional.

Eva

I really enjoyed reading the information 
about International Day for the Elimina-
tion of Racial Discrimination on the Uni-
ted Nations website because I learned 
some things. The International Day for 
the Elimination of Racial Discrimination 
is observed annually on the day the po-
lice in Sharpeville, South Africa, opened 
fire and killed 69 people at a peaceful 
demonstration against apartheid “pass 
laws” in 1960, since then, the apar-
theid system in South Africa has been 
dismantled. One thing that I find very 
interesting is the fact that nowadays it 
is mainly the youth who fight and pro-
test against racial injustice, using, for 
example, the social networks that are 
one of the most used means by the 
youngest to express themselves.

Filipa Simões

I think it’s incredible that so many peo-
ple got together in the BLM protests 
against the inequality that some people 
suffer everyday just because of their 
skin colour.

Gabriel

In September 2011, the United Nations 
General Assembly held a one-day high-
-level meeting in New York to com-
memorate the 10th anniversary of the 
adoption of the Durban Declaration 
and Programme of Action. There, world 
leaders adopted a political declaration 
proclaiming their “strong determina-
tion to make the fight against racism, 
racial discrimination, xenophobia and 
related intolerance, and the protection 
of the victims thereof, a high priority 
for (their) countries’’

Inês

From all the things I´ve learned by 
reading this site, the story behind this 
date (21sr of march) stroke me the 

most. Sharpeville, South Africa, 21st of 
march, 1960. On that fateful day, the 
south African police opened fire on a 
peaceful protest against pro-apartheid 
(racially discriminatory) rules in the 
country, killing 69 innocent protesters 
and injuring another 186 in the pro-
cess. To remember the fallen and conti-
nue their legacy, the UN celebrates the 
21st of march as the “International Day 
for the Elimination of Racial Discrimi-
nation”, in the hope that, inspired by 
those who gave their lives fighting for 
a better world, we can continue their 
work, creating a better world, where 
each of us can put their differences 
apart, eliminating all prejudice against 
any race.

João Belchior

I was so surprised when I saw that that 
Nelson Mandela was imprisoned for 27 
years. Such a great man. He lost one 
third of his life in prison because he 
fought racism.

José Supico

Each year, the world commemorates 
the International Day for the Elimina-
tion of Racial Discrimination on 21 
March, because that was the day that 
the police in Sharpeville, South Africa, 
opened fire and killed 69 people at a 
peaceful demonstration against apar-
theid “pass laws” in 1960. This year 
(2021) the theme is “Youth standing up 
against racism.”.

Laura

On 8 September 1965, Filipino Ame-
rican farm workers initiated the Dela-
no grape strike, protesting for higher 
wages. Six months later, Cesar Chavez 
led a march of California grape pickers 
from Delano, California to the State 
Capitol in Sacramento, to demonstra-
te their solidarity in the fight for equal 
rights and fair pay.

Margarida

COVID-19 has heavily impacted young 
people, including those from minority 
backgrounds. Many are now grappling 
with an increase in racial discrimina-
tion, in addition to severe disruptions 
to their education; diminished employ-

ment prospects; and limited ability to 
participate in public life, which stymies 
their individual and social empower-
ment.

Melissa

While reading about racial discrimina-
tion on the webpage, I found interes-
ting the reason why the International 
Day for the Elimination of Racial Dis-
crimination was originally created and 
the reason to be on the 21st of March. 
I always knew about the existence of 
this day but it never occurred to me to 
research it, so it was definitely a surpri-
sing fact.

Ana Amoreira

Reading the UN webpage was a very 
important reminder that it is my res-
ponsibility as a socially privileged girl 
to be anti-racist and act against the 
discrimination of minorities. Knowing 
a little more about the United Nations, 
showed me how, if people get together 
to help those in need, a lot can actually 
be done when people fight together. 
The movements that are happening 
now to help more vulnerable people 
in the pandemic and all the brave peo-
ple that stood up for human rights are 
more than essential for our planet to 
become a better place. We can´t pre-
tend everything is all right and shut 
ourselves inside our bubbles, we have 
to raise our voices and treat all people 
with respect.

Laiz

I didn’t know that the international day 
for the elimination of racial discrimina-
tion was celebrated because of a sad 
event like this. I had never asked my-
self why it was celebrated that day. I am 
glad that it was widely talked about in 
2020 and that it deserves space becau-
se we’re in the 21st century and these 
cases of racism shouldn’t happen.

Martim

On this page I learned that the Interna-
tional Day for the Elimination of Racial 
Discrimination is celebrated annually 
on the day that the police in Sharpevil-
le, South Africa, opened fire and killed 
69 people in a peaceful demonstration 
against apartheid’s “approval laws” in 
1960. It is very shocking and scary, as 
I had no idea of this event. I also think 
that young people have to continue to 
fight against racial prejudice and into-
lerant attitudes.

Patrícia
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 Maria de Jesus Lopes*

Para assinalar este dia, a turma de 11º 
CT1 participou numa atividade, no dia 
19 de março, dinamizado pela técnica 
Paula Montez da EAPN (Núcleo Distri-
tal de Castelo Branco da Rede Europeia 
Anti Pobreza/Portugal). O principal ob-
jetivo desta sessão foi sensibilizar para 
os limites de tolerância, relações entre 
diferentes minorias, discriminação, e a 
aceitação dos outros, entre grupos.

Foi apresentada uma situação: “Um jo-
vem negro da tua cidade foi atacado 
por um grupo violento de jovens na 
rua, a meio da noite, quando saía de 
uma discoteca. O jovem ficou bastante 
ferido estando neste momento no Hos-
pital. Depois do incidente, a associação 
de jovens africanos da tua cidade es-
creveu uma carta a várias organizações 
de minorias para marcar uma reunião, 
de forma a definir uma ação publica 
contra estes acontecimentos. A polícia 
parece não ter demonstrado fazer ne-
nhum esforço para apanhar os agres-
sores” ...”.

Os alunos, em pequenos grupos, assu-
miram o papel dos representantes das 
diversas organizações e apresentaram 
as suas posições e propostas:

1) Representante de uma associação de 
imigrantes africanos:

Este ato é errado porque, primeiramen-
te, nenhum cidadão deve ser agredido 
em nenhuma circunstância, seja de que 
etnia for; em segundo lugar a polícia 
deveria ter agido, de forma a condenar 
os agressores.

Soluções:

•Promover a ação dos agentes poli-
ciais, para que estes atos de racismo e 
de xenofobia sejam combatidos.

21 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DE LUTA PELA ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL

•Sensibilizar os cidadãos, desenvolven-
do uma cultura não-racista.

•Promover a inclusão de diferentes et-
nias nas entidades públicas.

•Divulgar reportagens sobre o dia a dia 
de uma pessoa pertencente a uma mi-
noria étnica, mostrando tanto as par-
tes em que este sofre de racismo por 
mais pequeno que seja, mas também 
que são pessoas como nós que têm um 
quotidiano dito “normal”. 

2) Representante de uma associação de 
direitos humanos:

O que são os direitos humanos?

Os direitos humanos são os direitos bá-
sicos de todos os seres humanos. São 
direitos civis, políticos, económicos, 
sociais e culturais

Como associação dos direitos humanos 
e defensora do mesmo, é importante 
clarificar em que consiste a discrimina-
ção:

1-A discriminação consiste numa ação 
ou omissão que dispense um tratamen-
to diferenciado (inferiorizado) a uma 
pessoa ou grupo de pessoas, em razão 
da sua pertença a uma determinada 
raça, cor, sexo, nacionalidade, origem 
étnica, orientação sexual, identidade 
de género, ou outro fator.

2- Este ato vai contra a política da nos-
sa associação, visto que este jovem é 
muito mais do que a sua cor de pele, e 
não deve sofrer este tipo de discrimina-
ções por parte de indivíduos racistas e 
xenófobos. Já chega de serem descul-
pados os tipos de comportamento tem 
de ser travado para termos um mundo 
mais justo. 

3-Este tipo de comportamento é inad-
missível, extremamente racista, e que 
já chegou a ser desculpado. Se temos 
todos direito a ter uma vida digna e 
justa os grupos de minoria também o 
devem ter.

A legislação portuguesa considera de-
terminados comportamentos discrimi-
natórios como sendo crimes, e outros 
como sendo contraordenações, con-
soante a sua gravidade.

Há duas maneiras de “controlar” a si-
tuação, dependendo de onde esta 
aconteceu:

- Caso a discriminação tenha sido pra-
ticada no local de trabalho ou pela en-
tidade patronal, a entidade competente 
para receber a queixa será a Autoridade 
para as Condições no Trabalho (ACT);

- Em todas as outras situações, as quei-
xas devem ser enviadas à Comissão 
para a Igualdade e Contra a Discrimina-
ção Racial (CICDR), que funciona junto 
do Alto Comissariado para as Migra-
ções (ACM).

Por exemplo, o trabalho comunitário é 
um tipo de pena que pode ser usada 
em determinadas circunstâncias. Estes 
atos têm consequências, e não têm de 
ser desculpados, muito menos admiti-
dos. Esta motivação racista ou discrimi-
natória pode levar à aplicação de uma 
pena mais elevada no caso dos crimes 
de ofensa à integridade física e homi-
cídio. Assim, apelamos ao reforço do 
sistema judicial português para que 
crimes como estes sejam punidos.

3) Representante da associação de imi-
grantes dos Países do Leste:

Os agressores não têm nenhum moti-
vo para o atacar uma pessoa, sem ser 

a sua cor de pele, neste caso a vítima 
estava em inferioridade em relação aos 
agressores. A polícia não pode negar 
proteção a uma pessoa só por que essa 
faz parte de uma minoria social.

Como não queremos que isso aconteça 
mais vezes nem com ele nem com ou-
tras minorias sociais, propomos: 

-  uma reunião /encontro com os repre-
sentantes dos órgãos de poder locais 
e até nacionais para explicar o nosso 
ponto de vista e propor uma mudan-
ça relativamente à situação de perigo 
constante;

- uma ação de sensibilização junto dos 
profissionais de segurança por causa 
dos seus comportamentos racistas.

4) Representante da associação de es-
tudantes da Agrupamento de Escolas 
do Fundão:

Propomos:

-Ajudar a melhorar a vida de pessoas 
de cor negra:

-Promover a entrada de pessoas de cor 
negra para as forças de autoridades, 
para que os agentes policiais desenvol-
vam uma certa empatia e mudem cer-
tos comportamentos.  

Assim, esta atividade permitiu refletir 
sobre a questão racial, concluindo-se 
que, apesar dos avanços que a socieda-
de tem feito no que toca aos direitos e 
garantias de todos os seres humanos, 
persistem desigualdades raciais e prá-
ticas discriminatórias que devem ser 
combatidas.

*- Diretora de Turma

JÁ NÃO SOU

Que é da vida? Que foi de mim?

Esta frágil e estranha forma de ser

Que é ambiguidade do tempo.

Degrada-me a existência de quem sou.

 

Que foi de mim? Que é da vida?

Da música tardia já só resta o nada

Que é o tudo do silêncio que me deixa

Estático e paralisado na estrada do 
pouco.

Porque nunca fui e nunca hei de ser.

Sombra vazia do lugar onde me encon-
tro.

Eis quem sou – já nada sei do que era 
antes.

Desvanece a insuficiência dos meus 
atos.

Porque me habito no constante renas-
cer

De mim, alma embrutecida pelo espan-
to do fim.

Eduardo Pizarro

http://bibliotecasaef.blogspot.com/ https://twitter.com/bibliotecasaef/



11 - maio de 2021

BULLYING E DISCRIMINAÇÃO

Bullying e discriminação no Agrupamento de Escolas do Fun-
dão

A turma 11º LH realizou um inquérito sobre a temática e dirigiu o mesmo a 
todos os alunos do nosso agrupamento do 5º ao 12º ano. Este inquérito corres-
ponde ao tema principal dos DAC que a turma trabalhou. Estes alunos preten-
diam saber se há, de facto, casos merecedores de uma atenção especializada 
nesta matéria e, depois do diagnóstico, tentar encontrar estratégias que pos-
sibilitem resolver os problemas observados, melhorando assim a vida escolar 
dos alunos, levando-os a ter mais sucesso pessoal e académico.

Responderam ao inquérito 85 alunos, distribuídos de acordo com os seguintes 
gráficos:

Quando questionados sobre casos de bullying ou discriminação observados, 
foram estas as respostas obtidas:

Verifica-se que mais de metade dos inquiridos respondem afirmativamente, 
permitindo tal facto perceber que os problemas de bullying e / ou discrimi-
nação são uma realidade com a qual a escola deve continuar a preocupar-se, e, 
provavelmente, intensificar o seu combate. 25% dos inquiridos afirmam que as 
situações observadas foram de ataques verbais, 18% correspondem a violência 
física exercida sobre alguns alunos e 16% correspondem a violência psicoló-
gica. Estas são as três categorias mais notadas, seguindo-se, depois, a discri-
minação pela aparência física, incluindo gordofobia, com 8%. A discriminação 
homofóbica foi referida por 6% dos inquiridos, tendo o racismo e a deficiência 
física sido notadas por 5% dos inquiridos.

Os alunos que responderam ao inquérito referem que eles próprios foram víti-
mas de alguns destes fenómenos atrás referidos (42,4%) e é necessário que a 
escola intensifique os meios de combate a estes problemas lesivos do seu bem 
estar, devendo-se, para tal, falar mais sobre estes assuntos nas aulas, organi-
zar palestras (38% dos inquiridos escolhem esta estratégia) sobre igualdade de 
género e liberdade de se assumir uma determinada orientação sexual. Muitos 
alunos (21%) referem a necessidade de se organizarem atividades de grupo e 
integração que possibilitem desenvolver capacidade de aceitação da diferença, 
tornando os alunos mais tolerantes perante o que lhes é menos habitual. 18% 
dos inquiridos consideram também que a presença atenta de mais auxiliares no 
recinto escolar poderia provocar uma diminuição destes fenómenos. 5,3% dos 
respondentes consideram que deveria haver mais punições para os que mos-
tram estes comportamentos de bullying ou discriminação, referindo ainda que 
é necessário levar a sério algumas queixas que se consideram apenas como 
interpretações e / ou fraquezas pessoais.

A Direção da escola e os seus diversos serviços responsáveis por estes assuntos 
estão atentos e irão agir dentro das suas possibilidades para evitar que tais fe-
nómenos continuem a perturbar o normal funcionamento da escola e a impedir 
o sucesso de alguns que, sentindo-se mais seguros na escola, poderão aumentar 
o seu sucesso pessoal e académico.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

DIAS DE ESCOLA 
PROGRAMA DE RÁDIO

SEXTA-FEIRA 19:00 / 20:00 HORAS
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LUANA ABELHO*

O dia 1 de maio está quase a chegar. 
Nesse dia, não se trabalha e, em Fran-
ça, costuma oferecer-se uma flor com 
uns sininhos brancos, um perfume fan-
tástico, suave, ligeiramente almiscara-
do e que dá sorte, o «muguet» (Lírio do 
vale).

Esta linda flor de floração curta tem 
origem no Japão e anuncia o regresso 
dos belos dias. Hoje em dia, podemo-
-la encontrar em todas as zonas tempe-
radas do hemisfério norte. Em França, 
a região de Nantes é o principal berço 
da sua produção, mas cuidado, porque 
esta linda flor também é bastante tóxi-
ca, a sua ingestão pode ser fatal para o 
homem.

Voltemos um pouco ao passado para 
melhor compreender esta linda tradi-
ção que tem como perfume o da pri-
mavera. Existem de facto muitas lendas 
em torno desta linda flor com sininhos 
brancos, conta-se que o deus Apolo 
terá criado o «muguet». Os homens 
penduravam raminhos nas portas das 
suas amadas, para mostrar o amor que 
sentiam por elas. Os Celtas, ou na tra-
dição nórdica, esta flor simboliza o iní-
cio do verão.

Por outro lado, existe uma lenda cristã, 
a de São Leonardo, uma eremita que se 
refugiou na floresta e que combateu um 
dragão. Durante a luta, as gotas de san-
gue derramadas deram lugar ao nasci-
mento de uns pés de «muguet». Conta-
-se ainda que, durante o Renascimento, 
se ofereciam raminhos dessa flor para 
afastar as dificuldades do inverno. Foi 
assim que rei Carlos IX, a quem tinham 
oferecido «muguet», passou a oferecer 

O «MUGUET», O EMBLEMA DO DIA 1 DE MAIO

anualmente esta linda flor perfumada 
às senhoras como amuleto de sorte.

No final do século XIX, sindicatos de 
trabalhadores de Chicago (EUA) orga-
nizaram manifestações com o intuito 
de reclamar o dia de trabalho de oito 
horas, mas em vão. A luta continuou 
em Paris e, após inúmeras revindica-
ções, o Marechal Pétain declarou o dia 
1 de maio como sendo o «Dia do Tra-
balhador e da Concórdia Social». Mas 
por que razão quando se fala do Dia 
do Trabalhador, temos tendência a as-
sociá-lo ao «muguet»? Na realidade, só 
têm um ponto em comum, a data!

A eglantina (rosa selvagem) vermelha 
que, até então era o símbolo das con-
testações desse dia e do socialismo, foi 
substituída pelo «muguet», que flores-
ce nessa época do ano. Foi assim que 
essa flor se tornou aquela que se ofe-
rece no dia 1 de maio e que dá sorte. 
Nesse dia, é comum encontrarem-se 
vendedores ambulantes de «muguet» 
um pouco por todo o lado ou então as 
pessoas aproveitam para ir colher esta 
linda flor na floresta. Reza a lenda que, 
quem encontrar um raminho com treze 
sininhos, terá um destino feliz.

Os grandes costureiros também contri-
buíram para o sucesso dessa magnífica 
flor perfumada e Christian Dior fez dela 
o emblema da sua marca.

No dia 1 de maio, não se esqueça de 
oferecer um lindo raminho de «mu-
guet», amuleto de sorte!

* 8ºC

LE MUGUET, L’EMBLEME DU 1ER MAI

LUANA ABELHO*

Nous sommes bientôt le 1er mai, ce 
jour-là on ne travaille pas et,  en Fran-
ce, on a pour habitude d’offrir une 
fleur avec des clochettes blanches, un 
parfum fantastique, suave, légèrement 
musqué et qui porte bonheur, le mu-
guet ! 

Cette jolie fleur de floraison relative-
ment courte est originaire du Japon et 
elle annonce le retour des beaux jours. 
Aujourd’hui, nous pouvons la trouver 
dans toutes les zones tempérées de 
l’hémisphère nord. En France, Nantes 
et sa région sont le principal bassin de 
production, mais attention car cette jo-
lie fleur est aussi très toxique, son in-
gestion peut être fatale pour l’homme.

Revenons un peu en arrière pour mieux 
comprendre cette jolie tradition qui 
sent bon le printemps ! Il existe de 
nombreuses légendes autour de cette 
jolie fleur à clochettes blanches, on ra-
conte ainsi que le dieu Apollon aurait 
créé le muguet. Les hommes accro-
chaient des brins de muguet sur les 
portes de ses fiancées, pour montrer 
leur amour. Chez les Celtes, ou dans la 
tradition nordique, cette fleur symboli-
se le début de l’été.

D’un autre côté, il existe une légende 
chrétienne, celle de Saint Léonard, un 
ermite qui s’est réfugié dans une forêt 
où il s’est battu contre un dragon. Pen-
dant la lutte,  ses gouttes de sang ont 
donné naissance à des pieds de mu-
guet. On raconte encore que, durant 
la Renaissance, on offrait des brins de 
muguet pour chasser les difficultés de 
l´hiver. C’est alors que le roi Charles 
IX, à qui on avait offert un brin de mu-
guet, a décidé de faire la même chose 

tous les ans et il a commencé à offrir 
cette jolie fleur parfumée aux dames, 
comme porte-bonheur.

À la fin du XIXème siècle, des syndi-
cats de travailleurs de Chicago (USA) 
ont organisé des manifestations afin 
de réclamer la journée de huit heures 
de travail, mais sans succès. La lutte a 
continué à Paris et après de nombreu-
ses revendications, le Maréchal Pétain 
a déclaré le 1er mai comme la «Fête du 
Travail et de la concorde sociale». Mais 
pourquoi lorsque l’on parle de la Fête 
du Travail, on a tendance à l’associer 
au muguet ? En réalité, ils n’ont qu’un 
point commun, la date ! 

L’églantine rouge qui, jusque-là était le 
symbole des contestations de ce jour 
et du socialisme, a été remplacée par 
le muguet, qui fleurit à cette époque 
de l’année. C’est de cette façon que 
le muguet est devenu la fleur que l’on 
offre le jour du travailleur et qui por-
te bonheur. Ce jour-là, on rencontre 
des vendeurs ambulants de muguet un 
peu partout ou alors les gens profitent 
pour aller cueillir cette jolie fleur dans 
les bois. On dit que celui qui trouve un 
brin de muguet à treize clochettes sera 
favorisé par le destin. 

Les grands couturiers ont aussi contri-
bué pour le succès de cette magnifique 
fleur parfumée et Christian Dior en a 
fait l’emblème de sa griffe.

Alors le 1er mai,  n’oubliez pas d’offrir 
un joli petit brin de muguet porte-bo-
nheur !

* 8ºC

A prova de aptidão profissional (PAP), 
respeitando a legislação em vigor, con-
siste na apresentação e defesa, perante 
um júri, de um projeto a desenvolver ao 
longo do curso, consubstanciado num 
produto, material ou intelectual, numa 
intervenção ou numa atuação, consoan-
te a natureza dos cursos, bem como do 
respetivo relatório final de realização 
e apreciação crítica, demonstrativo de 
conhecimentos e competências profis-
sionais adquiridos ao longo da forma-
ção e estruturante do futuro profissio-
nal do aluno. (Artigo 28º do Regimento 
dos Cursos de Dupla Certificação).

Aproxima-se o final do ano letivo e 
também o final dos 3 anos de frequên-
cia no Curso Profissional Técnico Auxi-

PROJETOS DE PAP - TURMA TAS 18

liar de Saúde dos alunos da Turma TAS 
18. Apesar de todos os contratempos 
e condicionantes, devido à pandemia, 
vinte e um alunos irão apresentar os 
seus projetos para um júri que os irá 
avaliar.

Nesta edição do Olho Vivo, cada aluno 
deixa um pequeno parágrafo, sobre o 
seu projeto de PAP:

O meu projeto tem como objetivos 
abordar, sem tabu, assuntos relaciona-
dos com a saúde da mulher e acabar 
com a desinformação que está muito 
presente na sociedade. 

Realizei um questionário anónimo para 
os alunos e alunas do 7.º ano ao 12.º 
ano (ainda está ativo para quem qui-
ser participar no estudo) que aborda 
questões sobre o aparelho reprodutor 
feminino e as restantes ligadas à mens-
truação. 

Há respostas bastantes positivas e ou-
tras que me provam que é mesmo mui-
to importante abordar estes assuntos 
e um exemplo disso foi uma resposta 
que foi dada para a questão: “O que é 

a menstruação?” e em que a resposta 
foi “É quando a mulher fica a sofrer e 
a deitar sangue porque as paredes do 
útero decidem morrer”. 

É urgente acabar com a desinformação 
na sociedade, mas principalmente, nos 
mais jovens que serão o nosso futuro! 
      

Inês Lourenço

A minha PAP chama-se “Olho-me ao es-
pelho e vejo-me...” 

A alimentação e o exercício físico são 
dois fatores que, agindo em conjunto 
com as caraterísticas genéticas de cada 
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PROJETOS DE PAP - TURMA TAS 18 CONTINUAÇÃO

um, determinam a nossa aparência 
mas sobretudo contribuem para a nos-
sa saúde. Usando alguns parâmetros 
biométricos tento caraterizar a popula-
ção escolar do AEF e contribuir para a 
prevenção de alguns desvios baseados 
em erros alimentares e na falta do exer-
cício físico regular.

Licínio Fernandes

A minha PAP tem como título “Treinar 
a mente ajuda a prevenir transtornos 
mentais?”

A abordagem a este tema tem como 
objetivo perceber a importância da es-
timulação cognitiva como fator poten-
ciador da capacidade de aprendizagem 
e desenvolvimento de diferentes com-
petências. Também pretendo saber se 
desenvolver as funções mentais ajuda a 
retardar problemas mentais e perceber 
o que é possível fazer para desenvol-
vermos a nossa capacidade mental.

Por último, pretendo conceber no espa-
ço escolar um local onde a mente possa 
continuar a ser trabalhada, numa pers-
petiva lúdica.

Maria Alexandre

O meu projeto no âmbito da PAP, cha-
ma-se: “Burnout nos profissionais de 
saúde”. 

O interesse que me despertou para 
abordar este tema foi tentar perceber 
o impacto que os profissionais de saú-
de sofreram, com a pandemia, a ní-
vel emocional, psicológico e físico, ao 
mesmo tempo que os pretendi home-
nagear pela força que eles têm, para 
cuidar todos os dias dos que mais pre-
cisam, mesmo estando esgotados. Pre-
tendo mostrar que é importante referir 
o burnout e que o mesmo não deve ser 
esquecido nem desvalorizado.

Mariana Salvado

A minha PAP é sobre aromaterapia. A 
aromaterapia consiste na utilização de 
compostos aromáticos voláteis que se 
libertam das cascas, sementes, cau-
les, raízes, frutos e flores das plantas 
(óleos essenciais) para baixar os níveis 
de stress e ajudar contra a ansiedade, 
entre outros efeitos benéficos. Eu vou 
ensaiar aromas nas salas para melho-
rar o bem-estar d alunos da escola. Se 
ficaste curioso e queres ver projetos 
como este, ligados à saúde, vem ver a 
apresentação da minha PAP num dos 
dias 12, 13 e 14 de julho, no anfiteatro 
da escola.

Simão Covita Pereira

O tema da minha PAP chama-se “ Visto 
rosa pela minha mãe”. Este tema sem-
pre me cativou, visto que a minha mãe 
teve cancro da mama, quando eu tinha 
7 anos de idade. Este assunto sempre 
foi muito sensível para mim, porque 
apesar de eu ser muito pequena, a mi-
nha família pensava que eu não tinha 
perceção sobre o que se estava a pas-
sar e era algo que me tocava imenso. O 
meu objetivo é alertar para a prevenção 
deste tipo de cancro e ajudar as pes-
soas afetadas a superarem este proble-
ma.

Luciana Marques

A minha Prova de Aptidão Profissional 
(PAP) chama-se “Atenção à postura! ou 
uma questão de equilíbrio”. Aborda os 
problemas a nível da coluna vertebral 
e costas, mas principalmente a escolio-
se, pois é um problema mais frequente 
nos adolescentes e crianças.

Pretende-se questionar e alertar os jo-
vens sobre o modo como arrumam a 
mochila, e se têm uma noção sobre o 
peso que transportam na mesma, bem 
como das eventuais consequências.

No meu projeto pretendo compar da-
dos com os do Projeto Soldadinho de 
Chumbo (projeto que inclui a pesagem 
das mochilas), que é um projeto da 
UCCF- Centro de Saúde do Fundão.    

Cristiana Fernandes

O tema que escolhi para realizar a mi-
nha PAP foi “Lesões Osteoarticulares 
nos jovens”. Este tema surgiu, por ter 
experiência nesta área, pois sempre me 
interessei e tive bastante curiosidade 
para saber mais sobre este tema. Com 
este trabalho pretendo demonstrar à 
comunidade que a lesão osteoarticular 
tem tanta importância como qualquer 
outro tipo de doença e que devem ter 
a mesma atenção e preocupação como 
usualmente as pessoas tem com outro 
tipo de doenças. Também pretendo 
criar um equipamento médico de au-
xílio ao doente lesionado nos Serviços 
de Urgências enquanto esperam para 
serem atendidos e no pós-operatório. 
A ideia é criar uma tábua de imobiliza-
ção e extensão dos membros inferiores 
(perna e pé) de forma mais ergonómi-
ca, para que o doente não sinta tanto 
desconforto ao utilizar o equipamento 
e como consequência conseguirmos 
dar ao doente que está a sofrer com 
dores um maior conforto.

Joana Fernandes

O meu projeto de PAP chama-se “So-
corro! Tenho borbulhas no rosto/acne 
juvenil”. 

Tem como objetivo realizar um estudo 
da prevalência do acne juvenil na popu-
lação escolar apresentando os resulta-
dos à comunidade.

Outro objetivo do meu projeto é isolar 
e multiplicar o microorganismo Propio-
nibacterium acnes, parcialmente res-
ponsável pela doença e testar várias 
substâncias que possam inibir o seu 
desenvolvimento.

Henrique Madaleno

A minha PAP pretende criar vídeos para 
disponibilizar no “youtube” que ajudem 
as pessoas sem formação (cuidadores 
informais) a cuidarem corretamente 
dos doentes, como por exemplo, fazer 
de forma adequada a transferência de 
pessoas com mobilidade reduzida ou 
acamadas ou como tratar adequada-
mente da sua higiene. 

Dinis Covita Pereira

Como tema para a minha PAP, escolhi o 
tema “Autismo - Perturbações do neu-
rodesenvolvimento”. 

Decidi abordar este tema uma vez que é 
um problema bastante atual e os meus 
objetivos são contribuir para um me-
lhor conhecimento do problema a nível 
social e sensibilizar a comunidade para 
a integração plena de crianças com per-
turbação do espectro do autismo (PEA).

Partilho convosco uma frase, escrita 
pela cantora Carolina Deslandes, que 
tem um filho com perturbação do es-
pectro do autismo, à qual acho que é 
impossível ficar indiferente.” O Santia-
go sente o mundo e eu só o vejo. Às ve-
zes acho que “autista” foi só uma crian-
ça a pronunciar mal a palavra “artista”, 
e isso muda tudo.”

Bárbara Alegria

Como tema de PAP escolhi “a diabetes”. 

Apesar de ser uma doença bastante 
falada tenho observado que muitas 
pessoas não sabem ao certo do que 
se trata e sobretudo desconhecem as 
formas de como podem ajudar as pes-
soas afetadas, sobretudo em situações 
de crise. Vou realizar um trabalho de 
caracterização das situações existentes 
na nossa escola.

Leonor Diogo

A minha PAP tem um tema de muita 
importância para mim, por gostar da 
área da oncologia e por ter acompa-
nhado de perto um caso familiar de 

Cancro colorretal, um dos cancros que 
mais afeta a população idosa. Sabendo 
que um doente dependente geralmen-
te não está sozinho, decidi destacar 
também os cuidadores informais e por 
isso adotei como título “Cancro Color-
retal: o doente e o cuidador”. Comecei 
por lançar questionários partilhados 
através da rede ANCI (Associação Na-
cional de Cuidadores Informais) onde 
obtive respostas que transmitem toda 
a dificuldade que é cuidar de alguém e 
o quanto as pessoas desconhecem os 
Direitos dos Cuidadores Informais. Pre-
tendo com o meu projeto demonstrar 
que nem todos os heróis usam capa e 
que é possível viver normalmente mes-
mo com problemas oncológicos.

Vânia Bento

O meu projeto “A minha Saúde Mental 
Importa”, tem como tema o bullying.

Existem vários tipos de bullying os 
quais podem afetar de forma diversa 
uma criança/adolescente na escola ou 
em casa. Eu pretendo realizar um es-
tudo de casos nos alunos do 2.º e 3.º 
ciclos com base em questionários diri-
gidos a alunos e Diretores de Turma. 
Tentarei ainda fazer uma intervenção 
junto de uma turma, com a ajuda de 
profissionais de saúde com experiência 
na resolução destes casos.

Letícia Dias

O meu projeto tem como nome “Tem-
pos de Pandemia” e como indica o 
nome, fala da Pandemia que estamos a 
viver. Eu escolhi este projeto porque é 
um momento marcante, pela negativa, 
na vida de todos nós. Neste trabalho 
vou abordar as implicações causados 
pelo Vírus e como a Pandemia afetou 
a vida escolar. Para realizar este estu-
do usei dois questionários, um dirigido 
a alunos e outro a professores, numa 
pespetiva comparativa irei demonstrar 
o impacto da mesma sobre o modo 
como vivemos a escola neste período. 

Marisa Bento

Escolhi fazer a minha PAP sobre “Senti-
mentos Depressivos no Envelhecimen-
to”.

Escolhi este tema porque, em primeiro 
lugar, com a realização do meu primei-
ro estágio num lar de idosos a minha 
preocupação com as pessoas idosas 
aumentou, em segundo lugar, com a 
atual pandemia é possível perceber que 
a saúde mental da pessoa idosa está a 
piorar, o que é bastante preocupante.

Com a realização desta PAP, pretendo 
fazer sugestões de atividades de tem-
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pos livres com o idoso, que os ocupem 
com algo que para eles tenha significa-
do vital e assim melhorar a sua saúde 
mental.

Ana Henriques

A minha PAP tem como título “Espólio 
do museu mineiro - Hospital do Passa-
do”

Na minha PAP o tema que irei abordar é 
a forma como a área da saúde era con-
siderada nos tempos áureos de ativida-
de mineira, o antigo hospital, doenças 
que mais afetavam os mineiros e dar a 
conhecer um pouco mais do ambiente 
mineiro. Escolhi este tema porque é um 
tema muito diferente e porque fala so-
bre a minha terra - as Minas da Panas-
queira. É uma reflexão e uma recolha 
de informação sobre os cuidados de 
saúde que aqui existiram quando esta 
comunidade albergava milhares de mi-
neiros, centenas de outros trabalhado-
res e as suas famílias e quem sabe, a 
longo prazo, não poderei estar a dar 
o meu contributo para a ampliação do 
tão desejado Museu Mineiro.

Alexandre Cerejo

No âmbito da minha PAP, irei abordar a 
“Musicoterapia” como tema. É um tema 
interessante e que me motiva bastante 
para avançar. Trata-se de um tema que, 
talvez, apenas poucas pessoas tenham 
conhecimento profundo. Musicoterapia 
é, basicamente, uma prática ou terapia 
com música no contexto clínico. Para 
este tema estou a reunir a opinião dos 
alunos do AEF e a analisar as suas res-
postas a um questionário, ao qual 145 

alunos já responderam. No questio-
nário existe uma pergunta onde peço 
para completarem a seguinte frase: “A 
música para mim é...” a resposta desse 
resultado que falei anteriormente foi 
bem interessante pois ele completou 
a frase com “a minha âncora”. Foi algo 
com que me identifiquei!

A testagem do efeito da música, na 
capacidade de concentração será reali-
zada na minha turma, com um grupo 
teste e um grupo de controlo.

Érica Barata

A minha PAP tem como título “Doar em 
troca de um sorriso nos olhos”.

A abordagem é sobre a saúde no ido-
so. Escolhi este tema pois tenho um 
enorme carinho por idosos, sobretu-
do depois da interação e comunicação 
que com eles tive, durante os estágios 
que realizei. Pretendo traduzir o meu 
carinho com acções concretas, como 
a participação no projeto 4r+1 - (reu-
tilizando, recuperando, reduzindo, re-
ciclando e rodilhando). O objetivo foi 
reduzir os resíduos têxteis reutilizan-
do-os (fazendo rodilhas). Reutilizando 
as roupas/tecidos que não eram usa-
dos foram produzidas rodilhas pelos 
idosos. Estes objectos, antes eram usa-
dos para transportar cestos à cabeça e 
que agora renovámos para que sejam 
utilizadas para benefícios na área da 
saúde, com especial ênfase na saúde 
do idoso. Também criei uma campanha 
de recolha de bens de primeira neces-
sidade (alimentos e produtos de higie-
ne pessoal) na qual o objetivo é mimar 
os nossos idosos e também uma forma 
de agradecimento. Esses bens de 1ª 
necessidade serão doados aos nossos 

idosos (os que mais precisarem) insti-
tucionalizados ou não!

Mariana Pais

O meu projeto de PAP, de título “A lite-
racia em saúde e o conhecimento dos 
medicamentos” visa avaliar os saberes 
da população, no geral, sobre medi-
camentos. Pretende-se ainda realizar 
uma recolha de medicamentos que já 
não têm uso, mas dentro do prazo de 
validade, para serem entregues a uma 
instituição da região.

Tiago Caria

A organização Mundial de Saúde define 
Cuidados Paliativos como todos os cui-
dados presentes a um doente incurá-
vel, seja em unidade hospitalar ou com 
apoio domiciliário.

Para mim, os Cuidados Paliativos não 
se resumem a uma simples definição, 
mas sim a vários sentimentos e a uma 
carga de emoções bastante fortes. 

O meu estágio no curso técnico auxi-
liar de saúde realizou-se nos Cuidados 
Paliativos e aí, consegui perceber que 
os cuidados com os doentes do serviço 
de Medicina Paliativa são bastante es-
peciais. Esta população é bastante vul-
nerável. Os doentes estão muito frágeis 
e requerem cuidados permanentes de 
apoio à dor e ao seu bem estar. Têm 
ainda direito a uma morte digna na sua 
fase terminal. Os cuidados paliativos 
não curam doentes, na maior parte das 
vezes, mas têm como missão principal 
proporcionar bem estar ao doente e 
dar apoio  à sua família.

Durante os meus dois períodos de está-
gio do curso profissional Técnico Auxi-
liar de Saúde pude colaborar com todos 
os outros profissionais nesta missão, 
que nos aproxima emocionalmente, 
ainda mais dos nossos doentes. Neste 
último estágio, por ser mais prolonga-
do e por ter decorrido em tempos de 
pandemia, a ligação foi ainda maior e 
mais marcante.

Estas marcas levaram-me a Inspirar-me 
no meu estágio profissional para esco-
lher o tema da minha prova de aptidão 
profissional, que é sobre Mitos e Verda-
des sobre Cuidados Paliativos. 

Ao longo do tempo fui-me aperceben-
do de que há ainda muitos mitos sobre 
os cuidados paliativos. 

O trabalho que estou a desenvolver 
pretende contribuir para avaliar o co-
nhecimento e desconhecimento que 
existe sobre este tema, identificar áreas 
e grupos que revelam maior desconhe-
cimento e proporcionar uma ação de 
sensibilização, com uma enfermeira 
dos cuidados paliativos do CHUCB, que 
convidei para fazer a referida acção.

Na minha perspetiva, os cuidados pa-
liativos são bastante importantes para 
as pessoas com uma doença crónica, 
sendo que, no final de vida têm mais e 
melhor apoio, sem dor e com condições 
de higiene e alimentação adequados, o 
que muitas vezes não conseguem ter 
em casa.

O direito à vida é muito importante, 
sempre! Mesmo em final de vida.

Ter direito a uma morte digna e sem 
dor destaca-se como um direito huma-
no fundamental.

Bruna Batista

Durante o mês de abril, em todas as turmas de 9.º ano foi realizada uma sessão 
sobre Prevenção e Segurança Rodoviária, no âmbito das disciplinas de Físico-
-Química e Cidadania. Estas sessões foram dinamizadas por agentes da GNR da 
Escola Segura e o seu principal objetivo foi o de promover junto dos jovens a 
aprendizagem de comportamentos e atitudes seguros.  

“Achei superinteressante e fiquei a saber coisa que não fazia a mínima ideia que 
eram assim.”

Leonor, 9.º D

“Achei a sessão muito interessante e, de facto, necessária. Isto porque, para 
além de nos informar sobre os perigos tanto como peões, tanto como conduto-
res, fez-nos ver imagens chocantes, mas reais, que são capazes de nos abrir os 
olhos”.  

Lara, 9.º A  

PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA REFLEXÃO
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Planeta Terra, 12 de abril de 2021

Caro COVID, 

A primeira vez que ouvi falar de ti, ainda eras um simples recém-nascido, pouco ou 
nada sabia sobre ti, apenas que já demostravas ter um caracter bem vincado.  

Foste crescendo e pelas notícias que ia recebendo apercebi-me que gozaste uma in-
fância atribulada, marcada pela rebeldia, muito provavelmente devido a teu estatuto 
de órfão uma vez que ainda hoje ninguém sabe nada sobre o paradeiro dos teus pais.  

Chegando à adolescência, eis que surge a teu primeiro grande erro: um crime. A morte 
de um simples homem, a 11 de janeiro de 2020 na tua terra adotiva Wuhan, na China. 

Em vez de enfrentar esse teu homicídio, decidiste optar pelo caminho mais fácil, ou di-
ria melhor, mais cobarde: esconder-te! Nessa altura, ninguém te via, ninguém te sentia 
mas todos começavam a temer-te. 

O problema, não foi o facto de andares por ai incógnito tendo uma vida minimamente 
normal tal com uma das tuas melhores amigas a Gripe. O grande problema foi ter op-
tado pela via mais sombria, mais egocêntrica, mais egoísta que possa existir, ao nível 
dos piores ditadores da nossa história. 

Assim te afirmaste e iniciaste a tuas conquistas pelo mundo á fora, tal como os tenta-
culados de um polvo quando agarra a sua presa. Demografia, economia, natureza…, 
todos os pilares da nossa sociedade foram ruindo. Começaste com a invasão da Itália, 
e logo de seguida os restantes países da Europa. Do outro lado do Atlântico todos 
pensavam ter armas suficientes para impedir as tuas ofensivas, mas subestimaram a 
tua resiliência e a tua força. 

Em pouco tempo os teus ataques foram devastadores: Brasil, Estados Unidos, Canada, 
México… todos os países do novo mundo, nenhum resistiu. 

Conseguiste o que nenhum imperador, ditador, conquistador alcançou ao longo da 
nossa história: dominar o mundo. 

As consequências foram terríveis: milhões de mortes, famílias decimadas, economias 
de rasto, populações enclausuradas tais como uns animais numas jaulas. Ditaste as 
nossas vidas. Algemaste-nos com o uso de máscaras. Obrigaste-nos a afastar das pes-
soas que mais amamos. Acabaste com os carinhos, com os abraços, com a esperança, 
com a alegria … com tudo o que de bom a vidas nos dá. 

Mas quando já pensávamos que tudo estava perdido, mais uma vez soubemos reagir. 
A esperança ressurgiu com as primeiras manifestações: música vindo das varandas 
italianos, aplausos de Portugal, pesquisa científica de Inglaterra, Estados Unidos, Ale-
manha, Rússia…

Logo surgiram os nossos heróis de blusa vestida. Salvaram milhões de vidas, acarinha-
ram milhares de famílias, conseguiram repor a esperança perdida, alegrando pouco a 
pouco os nossos dias.  Os primeiros sinais das tuas fraquezas apareceram com o teu 
segundo erro: a nossa esperança. Permitiste que recuperássemos algumas batalhas 
que já pensávamos perdidas. Pouco a pouco desenvolvemos as nossas armas e forma-
mos os nossos exércitos com os seguintes generais: Pzifer, Moderna e Astrazeneca. 

Hoje, estamos prontos! Prontos para o combate. Costuma-se dizer: “perdem-se algu-
mas batalhas mas ainda não se perdeu a Guerra”. Sabemos que ainda nos falta muito 
caminho para percorrer, mas estou convicta que unidos, jamais conseguirás vencer a 
nossa história, a nossa sociedade, a nossa raça.  

Já cometeste dois erros, não cometas o terceiro. Ainda estás a tempo de te redimir e 
de te tornares numa doença de princípios ao nível dos teus outros amigos virais. Neste 
planeta existe lugar para todos, desde que todos se respeitem. 

Resta-me desejar-te boa sorte!!!! Para o futuro esperando sinceramente, uma convivên-
cia em harmonia, ou se não for o caso, desejo-te … um fim fulminante. 

Com respeito, 

A Humanidade. 

PS – Chega de nos atormentares… queremos a nossa liberdade!!! Deixa-nos em PAZ.

A MELHOR CARTA

10 de abril de 2021

Queridos tios 

É com saudades que me encontro a escrever esta carta, com a espe-
rança, de que tal como os primos, se encontrem bem. 

Pedro Alecrim (personagem do livro com o mesmo nome, escrito por 
António Mota) valida como é fácil abstrairmo-nos daquilo que nos ro-
deia vivendo no campo. 

 Confesso que o chilrear dos pássaros,  as vistas sobre a aldeia en-
quanto as árvores e as flores florescem, ou mesmo o contemplar das 
estrelas, têm sido a minha fuga para aquilo que é a ansiedade e an-
gústia, causada por vermos partir quem nos é próximo, tal como o 
“Ti Manel”, que com os seus cento e sete anos, dificilmente terá ima-
ginado que um vírus poderia colocar em causa a sua longevidade, e 
cessar o processo da aquisição de sabedoria, que tão bem carateriza 
uma pessoa centenária. 

As tardes sentado nos penedos (tal como me encontro agora enquan-
to vos escrevo), já fazem parte da minha rotina. Ao contrário do que 
muitas das vezes os adultos pensam, a pandemia está a provocar uma 
série de impactos negativos nas crianças, e é assim que aproveito 
para pensar o quão distantes nos encontramos da normalidade, nor-
malidade essa que era marcado por muitos e bons momentos passa-
dos na rua, tais como os jogos de futebol, os passeios de bicicleta, ou 
as festas dos santos populares…

Não me poderia esquecer de nomear a música...tal como vocês já 
sabem, o acordeão é outra das minhas companhias, e se muitas das 
pessoas neste mundo descobriram novos talentos e paixões de forma 
a “enfrentar” os confinamentos, eu pude valorizar ainda mais as artes 
sonoras. As medidas restritivas geraram graves impactos económicos, 
mas isto é “politicamente” falando, pois na minha geração, as mesmas 
tiveram a impressionante capacidade de “transformar vinte e quatro 
horas numa eternidade”. Foi a partir deste momento que me aperce-
bi o quão poderosas podem ser as notas musicais. O simples ato de 
colocar uns auriculares e ouvir o nosso álbum favorito, é suficiente 
para esquecermos aquilo que nos rodeia, e quiçá, recordar momentos 
antigos que jamais acharíamos ser possível lembrar com tanta trans-
parência, ou que nos pudessem despertar tantas emoções. Sinto que 
evoluí enquanto músico, e por essa razão, uma das primeiras coisas 
que farei quando a situação pandémica nos permitir estar juntos, será 
tocar para vocês. 

A minha maior esperança, é que o pior momento desta longa e dura 
“caminhada”, já tenha sido ultrapassado. Embora o sentimento de in-
certeza nos acompanhe repetidamente, hoje, mais do que nunca, a 
população mundial “vê uma luz ao fundo do túnel”, enquanto assiste 
à imunidade de grupo ser atingida. 

E vocês, como têm encarado este desafio? 

É com um sorriso que olho para o regresso das aulas em regime pre-
sencial, pois é neste ambiente que nos vemos mais próximos de con-
cretizar os nossos sonhos e planos, acompanhados pelos nossos ami-
gos. 

Mesmo sabendo disto, não é altura de abrandar esforços, por isso, 
desejo que continuem a precaverem-se, contribuindo assim para o 
rápido regresso da azáfama de outrora, em especial nos meses de 
verão, pois as ruas vazias da aldeia, “choram” a distância de todos vós.

Despeço-me assim, com um longo e apertado abraço.

Com carinho e amizade, do sobrinho que tanto vos quer e estima. 

PS: Tenho a certeza que todos temos aprendido com aquilo que já vi-
venciámos ao longo destes duros meses, e esta é a oportunidade para 
no futuro melhorarmos, e crescermos enquanto sociedade.

Cartas redigidas pela Iara e o Miguel  alunos do 6º A, que 
participaram no concurso “ A melhor Carta” promovido pela 
Fundação Portuguesa das Comunicações.
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Eduardo Pizarro

Ser anónimo é cair na escuridão des-
conhecida onde o cansaço de viver não 
mora. Hoje senti a ausência, o vazio 
preenchido de ser. O espaço desabita-
do, o mais íntimo contentamento numa 
infinidade invisível de pontos contí-
nuos.

Hoje senti o Nada. E, simultaneamente 
(como algo quase acidental e brusco), 
senti... tudo. Vivenciei, pela primeira 
vez, a verdadeira distância que possuí-
mos daquilo que nos é visível. É o lado 
exterior, a manifestação de cada por-
menor escondido por entre os cantos 
de uma alma que vive, de um corpo que 
respira. É toda a confusão, inquietação 
e incerteza que a sociedade experien-
cia ao conceptualizar a ideia de que o 
Nada, o vazio... esta dita inexistência 
pode, de facto, existir...

E consciencializei-me talvez que o per-
fume, o aroma da vida é feito a partir 

NADA EXISTE

Joana Santos*

“O contributo dos “backroom 
boys” para a investigação cri-
minal -usos e impactos na re-
colha de provas biológicas.”

O “CES Vai à Escola” é um programa do 
Centro de Estudos Sociais da Univer-
sidade de Coimbra (CES-UC), dirigido 
predominantemente a escolas e con-
textos educativos formais e não for-
mais. Visa promover a disseminação do 
conhecimento produzido nas áreas das 
Ciências Sociais, Artes e Humanidades, 
particularmente através da partilha do 
trabalho de investigação desenvolvido 
no CES-UC e estimular debates críticos 
em torno dos principais desafios das 
sociedades contemporâneas, contri-
buindo para a democratização do co-
nhecimento, a promoção dos direitos 
humanos e a constituição da ciência 
como um bem público, estimulando a 
construção de uma ecologia de saberes 
na direção de uma sociedade mais jus-
ta, inclusiva e reflexiva. 

No âmbito deste programa, as turmas 
do Curso Técnico de Serviços Jurídicos 
tiveram a oportunidade de assistir, no 
dia 29 de abril, à sessão  “O contributo 
dos backroom boys para a investigação 
criminal – usos e impactos na recolha 
de provas biológicas”, dirigida pela Drª 
Susana Costa.

A sessão incidiu sobre a investigação 
feita pela autora que procurou “anali-
sar como a ciência e a tecnologia – no 
caso particular da ciência forense – é 
construída e incorporada no trabalho 
da investigação policial. 

Para esta investigação a Drª Susana 
Costa, baseou-se na observação não 
participante feita numa Unidade de Po-
lícia Técnica (UPT) da PSP, pertencente 
a uma das polícias de proximidade a 
operar em Portugal, com o objetivo de 

BACKROOM BOYS E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

captar as interações formais e informais 
relativas à atuação  da UPT em cenas 
de crime e casos em investigação, de 
forma a conhecer os aspetos centrais 
relacionados com as cenas de crime, o 
contributo do ADN, modos de pensar 
as narrativas criminais, as dificuldades 
sentidas, e as interações com outras 
forças policiais e com outros atores do 
sistema de justiça criminal.

Esta apresentação permitiu tomar co-
nhecimento dos entendimentos socio-
culturais sobre a tecnologia de ADN na 
cena de crime, das diversas falhas por 
parte das instituições policiais nomea-
damente na recolha de provas e nas fa-
lhas existentes na sua preservação.

Quando ouvimos falar na televisão de 
certos crimes que foram cometidos e 
que vemos pessoas apontadas como 
culpadas a saírem em liberdade, ques-
tionamo-nos do porquê de isto aconte-
cer. O que não temos conhecimento é 
do facto de, na recolha de provas, haver 
falhas que provocam estas decisões. 

Durante a sessão, a Dr. Susana Costa 
realçou a importância do ADN como 
meio de prova em relação aos métodos 
tradicionais e mostrou, através de rela-
tos de testemunhos de vários elemen-
tos da UPT, a dificuldade em obter esse 
meio de prova que se deve a falta de 
material para a recolha e preservação 
do ADN, falta de conhecimento por par-
te das outras entidades ligadas à cena 
do crime incluindo os civis, má gestão 
dos recursos económicos destinados à 
investigação criminal,…

* TSJ18

Joana Salvado*

No âmbito do mesmo progra-
ma (CES Vai à Escola), as tur-
mas do Curso Técnico de Ser-
viços Jurídicos assistiram, no 
dia 5 de maio, à sessão “Crime 
nas notícias”, dirigida pelo Dr 
Filipe Santos.

Através da análise de casos criminais e 
da sua cobertura mediática, foi levada a 
cabo uma exposição/discussão das ló-
gicas de produção mediática. A sessão 
“Crime nas notícias” teve como princi-
pal objetivo proporcionar aos alunos 
ferramentas críticas para melhor com-
preender o fenómeno da mediatização 
do crime em particular, esperando-se 
o desenvolvimento e capacitação dos 
participantes para o entendimento dos 
impactos dos média na sociedade em 
geral.

O crime é notícia devido á cobertura lo-
calizada e rotineira onde predominam 
crimes contra pessoas.

A mediatização dos casos criminais 
ocorre porque estes são utilizados 
como indicadores de ambientes sociais, 
culturais e políticos, casos extraordiná-
rios servem para consolidar os valores, 
agências e práticas de controlo social. 
O crime pode desencadear processos 
de mudança ou reforma.

CRIME NAS NOTÍCIAS

Os media utilizam casos criminais para 
aumentar audiências, servem-se da 
acessibilidade de matérias e os custos 
de produção são inferiores.

As audiências causam efeitos como o 
modelo agulha, ou seja, influenciam 
diretamente a sociedade fazendo com 
que se molde uma imagem e limitam a 
experiência individual, com isto o mun-
do e a vida são reproduzidos de acordo 
com que aparece nos media.

Há crimes que são notícia e outros não 
e isso acontece devido aos elementos 
que compõem o crime.

O facto de o crime envolver sexo, vio-
lência doméstica, risco, crianças ou por 
exemplo ideologia conservatória torna 
muito mais mediático o crime.

Durante a palestra referiram-se casos 
mediáticos, nomeadamente “Meia Cul-
pa”, “Joana” e “Tó Jó”. 

* TSJ18

de dor... de amor, de luz. Que a ponte 
entre a alma e a matéria é, nada mais, 
do que uma mera ilustração criada para 
abater o medo, o receio da ausência, 
a fobia de experiências e sentimentos 
que não conseguem ser explicados.

Queria afirmar que a ausência contém 
uma forma singular. Criatura sofrida da 
vida, aquela que existe na perda. Caio 
em todo este enlevo, em toda uma alie-
nação que me faz sentir louco, fascina-
do, vivo! A ausência somos nós que a 
produzimos, que a criamos para, quem 
sabe, preencher aquele perturbador es-
paço vazio em que o Nada se encontra 
instalado. Um lugar onde a vida se des-
faz do tempo...

Mas, ocasionalmente, o Nada acaba 
por ser tão maior do que nós. Cons-
tantemente, procurando ocupar o lugar 
vazio nos desertos que ninguém ousa 
pisar. E, assim, ele encontra-se assus-

tado pela incapacidade de manifestar  
ao mundo a sua ilustre e inusitada es-
sência.

É neste preciso momento que me vejo 
num homem que achou o abismo da 
imensidão de sonhos e ambições. 
Numa busca pela imagem do infinito, 
acabei por fracassar numa sociedade 
repleta de defeitos, manchas, entraves, 
barreiras... E, neste caminho transcen-
dente, surge-me a revelação de que 
vivo numa eterna manifestação de mim 
mesmo. Que a minha existência é con-
dição suficiente para que toda a minha 
alma se converta em intemporais frag-
mentos inatingíveis. E na impossibili-
dade e vacilação da minha vida, é-me 
concedida a chance de questionar se 

a inexistência da presença, esta que 
abarca toda a impenetrabilidade do 
pensamento, será superior à totalidade 
individual que o conhecimento da vida 
nos concede... 

O Nada é o ambíguo infinito das coi-
sas que não existem. E se não existem, 
como poderemos nós reconhecê-las? 
Eu não sou mais do que a minha cons-
ciência, talvez não seja mais do que a 
distância que existe entre o começo e 
o final da minha vida. Então suspiro na 
realização de alguém que terá de su-
portar toda a mágoa... todo o descon-
solo que provém da incapacidade de 
compreender o que é incompreensível 
para o resto do sempre.
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Clube Europeu

Este ano assinala-se o Ano Europeu do transporte ferroviário. Por outro lado a 
Rede Nacional de Clubes Europeus propôs como tema de trabalho “Pacto Ecoló-
gico Europeu - O Transporte Ferroviário promove a mobilidade sustentável”.

Neste contexto os alunos de economia A do 11º ano estão a desenvolver tra-
balhos no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, da sustentabilidade ambiental, 
do transporte ferroviário e da sua sustentabilidade, cuja divulgação será feita 
online.

Propomos neste jornal dois pequenos textos de alunos do 11º CSE sobre o Pacto 
Ecológico Europeu e sobre sustentabilidade ambiental e transportes.

CLUBE EUROPEU

Thomaz Sousa, Francisco 
Araújo e Alexandre Rodri-
gues*

Hoje em dia a utilização de carros elé-
tricos está a ganhar cada vez mais im-
portância no mercado de automóveis 
e na nossa vida quotidiana. Devido a 
isto serão necessárias na UE, ate 2025, 
cerca de um milhão de estações de 
reabastecimento e de recarga públicas 
para estes.

O pacto ecológico Europeu incide, en-
tre outros aspetos, nas emissões dos 
automóveis, no congestionamento ur-
bano e na melhoria dos transportes pú-
blicas. Para isto precisaremos de, entre 
outros pontos, um quadro normativo 
mais estrito da poluição automóvel e 
a redução da poluição nos portos da 
União Europeia.

A utilização da via ferroviária e/ou 
aquática para o transporte de mercado-
rias é fulcral para a redução das emis-
sões. Relativamente ao transporte aé-
reo, a Reforma do Céu Único Europeu 
ajudará a reduzir ate 10% as emissões 
deste meio de transporte. Esta reforma 
foi um projeto lançado pela Comissão 

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Europeia para remover fronteiras áreas 
nacionais e tornar o espaço aéreo mais 
eficiente, competitivo, seguro e menos 
prejudicial para o ambiente.

Em conclusão, é possível perceber o 
quão nocivas para o ambiente são as 
emissões de gases por parte dos trans-
portes, sendo que estas representaram 
um quarto das emissões de gases po-
luentes na União Europeia que estão 
em constante crescimento, sendo esta 
área onde é necessária a intervenção do 
Pacto Ecológico Europeu, visando redu-
zir estas emissões em 90% até 2050.

Artigo escrito no âmbito do Projeto Eu-
ropeu, na disciplina de Economia, com 
o intuito de informar as pessoas de um 
tema que tem ganho cada vez mais im-
portância, a Mobilidade Sustentável, o 
mesmo foi escrito pelo grupo constituí-
do pelos alunos Thomaz Sousa Nº19, 
Francisco Araújo Nº7 e Alexandre Ro-
drigues Nº1 da turma 11º CSE.

* 11º CSE

Beatriz Bento, Carolina Abran-
tes, Margarida Ruivo e Nané-
cia Soares*

Atualmente, no nosso dia-a-dia, somos 
bombardeados seja em jornais, seja 
nos media, ou mesmo na escola por 
notícias relativas ao “Pacto Ecológico 
Europeu”. Mas na verdade, o que é em 
concreto o Pacto Ecológico Europeu? O 
que este enuncia? Quais são os seus 
objetivos? 

Ao longo da história, as alterações cli-
máticas e suas consequências tem re-
sultado em enormes problemas tanto 
para a Europa como para o Mundo. Em 
resposta a estas adversidades, a Euro-
pa implementou novas estratégias para 
formar um planeta mais sustentável no 
futuro. 

O Pacto Ecológico Europeu, pretende 
formar uma economia mais competi-
tiva, moderna e sustentável, pretende 
abolir as emissões líquidas de gases 
com efeitos de estufa, como também 
um crescimento económico desagrega-
do da exploração de recursos, no qual 
nenhum país deverá ficar para trás.

Este, contempla um plano de ação com 
vista a estimular um uso eficaz dos 
recursos, implementar uma economia 

PACTO ECOLÓGICO EUROPEU

limpa e circular, restabelecer a biodi-
versidade e diminuir a poluição.

Para atingir uma neutralidade climáti-
ca até 2050, o plano deverá assentar 
em diversos domínios de intervenção, 
sendo estes: A biodiversidade, onde 
se pretende proteger os ecossistemas, 
a estratégia do “prado ao prato”, asse-
gurando a sustentabilidade das cadeias 
alimentares, uma agricultura e indús-
tria sustentável, a eliminação da polui-
ção, uma mobilidade sustentável, entre 
outros.

A UE disponibilizará apoios financei-
ros e assistência técnica para apoiar os 
países mais afetados com a transição 
para uma economia sustentável. O me-
canismo para uma transição justa mo-
bilizará pelo menos 100 mil milhões de 
euros entre 2021 e 2027 para apoiar 
esta causa.

No âmbito do Clube Europeu, as alu-
nas Beatriz Bento, Carolina Abrantes, 
Margarida Ruivo e Nanécia Soares do 
11ºCSE, desenvolveram este artigo, as-
sente na temática do Pacto Ecológico 
Europeu.

* 11º CSE

Os alunos da EB1 do Salgueiro, no 3º 
período, realizaram várias atividades 
para ajudar o planeta.

Um dos alunos do 4º ano chegou à fase 
Intermunicipal do Concurso Nacional 
de Leitura em que a obra para ler e ana-
lisar era “A Garrafa Mágica”.

Este livro incentivou a comunidade es-
colar a reciclar e levou a participação 

POR UM PLANETA MELHOR

em dois concursos sobre o ambiente: 
“The Water Whe Want” (A Água Que 
Queremos) com um desenho e uma 
animação com o lema” Ainda Há Tempo 
Para Recomeçar” (We Still Have Time To 
Restart); e no concurso “Por Um Planeta 
Mais Verde” com um desenho.

Todos os intervenientes gostaram mui-
to de participar.

Os alunos do 3.º e 4.º anos

RECOMENDAÇÕES COVID 19

PROTEJA-SE E PROTEJA OS OUTROS

EVITE QUAISQUER CONTACTOS DE PROXIMIDADE 

COM ELEVADO RISCO DE CONTÁGIO
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Escola Básica Santa Teresinha 
recebe galardão Eco-Escolas

 

O trabalho efetuado na Escola Bási-
ca Santa Teresinha no ano letivo de 
2019/2020, em prol de uma Educação 
Ambiental para a Sustentabilidade, foi 
reconhecido pela ABAE, tendo sido atri-
buída a Bandeira Verde, que certifica a 
existência, na escola, de uma educação 
ambiental coerente e de qualidade.

Para simbolizar a esperança de um 
ambiente melhor, os alunos criaram o 
hino do Eco-Escolas, que cantaram com 
muito entusiasmo e com as vozes bem 
afinadas, enquanto a bandeira era has-
teada.

Ficou a promessa de continuarem a de-
senvolver as boas práticas ambientais 

ECO - ESCOLAS ESCOLA BÁSICA SANTA TERESINHA

na escola e a serem uns fiéis Eco-Ami-
gos.

Equipa Eco-escolas

Nos dias 12, 13 e 14 de maio decor-
reu, mais uma vez, a Exposição/ Feira 
dos Minerais e Fósseis no nosso Agru-
pamento, dinamizada pelo professor 
Isaías Ferreira, da Aventurina. 

Nesta iniciativa, dinamizada pelo Gru-
po 520, do Departamento de Ciências 
Experimentais, possibilitou-se aos alu-
nos e restante comunidade educativa, 
o contacto com diversos exemplares 
de minerais e fósseis, que para além 
da parte lúdica possui em si uma forte 
componente científica, na área da Geo-
logia, mais que não seja porque cada 
mineral ou fóssil têm constituições e 
contextos de formação únicos, bastan-
te interessantes.

As turmas dos 5º, 6º, 7º e 11º ano visi-
taram a exposição acompanhados com 
os professores de Ciências Naturais/
Biologia e Geologia e  assistiram a uma 
sessão explicativa sobre os fósseis e 
minerais, dada pelo professor Isaías.

FEIRA DOS MINERAIS

A beleza e diversidade dos exempla-
res apresentados, entusiasmou toda a 
comunidade escolar, fazendo com que 
parassem várias vezes na exposição 
para esclarecer alguma dúvida sobre 
um mineral, para comprar ou simples-
mente apreciar e observá-los.

É difícil ficar indiferente à tanta cor, bri-
lho e formas que os minerais e fósseis 
apresentam!

Grupo 520

O NOSSO DAC - 11º CT1

Lília Fonseca, Mariana Silves-
tre e Marta Brioso

No passado ano letivo 2019/20, os alu-
nos do 10ºCT1 da Escola Secundária do 
Fundão, no âmbito dos DAC (Domínios 
de Autonomia Curricular) começaram a 
desenvolver um projeto com a temáti-
ca da Água, denominado “A Água, um 
bem a preservar” a que deram continui-
dade neste ano letivo 2020-21.

Sendo este projeto multidisciplinar, os 
alunos desenvolveram várias atividades 
em diferentes disciplinas (Português – 
produção de um documentário, organi-
zação de um debate, com vários depu-
tados, que já tinham confirmado a sua 
presença, relativo à utilização de adu-
bos e de pesticidas na agricultura que 
contaminam as águas, pesquisa sobre 
poesia alusiva  à água; Espanhol traba-
lhos de pesquisa, relativos ao tema da 
água: as bacias hidrográficas, nos rios 
e barragem, da Península Ibérica ou de 
Espanha ; Filosofia - rótulos com frases 
alusivas à água; Matemática, Biologia, 
Física e Química - póster científico com 
dados sobre o consumo de água; Edu-
cação Física - percurso pedestre, “A 
Rota dos moinhos”, na Aldeia do Souto, 
com a colaboração dos Caminheiros da 
Gardunha. Também foi realizada uma 
visita de estudo, no âmbito das disci-
plinas de Biologia e Física e Química. 
Esta visita foi ao Carsoscópio (Centro 
de Ciência Viva da Nascente do Rio Al-
viela) e às Salinas do Rio Maior. 

Devido à pandemia do Covid 19, algu-
mas propostas de atividade não se rea-

lizaram infelizmente (Debate e o per-
curso pedestre). 

Levando à avante este projeto, no ano 
letivo presente, os alunos finalizaram 
este projeto e divulgaram o documen-
tário produzido acerca da água e suas 
utilizações, no Dia Mundial da Água, 
através das páginas da Escola e da Bi-
blioteca (http://bibliotecasaef.blogs-
pot.com/2021/03/dia-mundial-da-
-agua.html).

Com o objetivo de dar a conhecer aos 
EE o trabalho desenvolvido, no dia 15 
de abril, os alunos organizaram uma 
apresentação online, contando também 
com a presença de professores do CT.

Desta forma, tiveram a oportunidade 
de abordar um tema importante na so-
ciedade, com o objetivo de promover 
um futuro melhor, e que contribuiu 
para novas aprendizagens.

“O saber não ocupa lugar”!

A escola está a levar a efeito 
desde o ano transato o proje-
to Eco - Escolas.

Devido à consciência ecológica de alu-
nos, professores e auxiliares, a EB San-
ta Teresinha foi premiada com a ban-
deira Eco – Escolas que foi hasteada ao 
som do hino Eco -Escolas Santa Teresi-
nha, elaborado e entoado por todos os 
alunos.

As turmas de quarto ano de escolarida-
de estão a desenvolver o Projeto ATUA, 
tendo a primeira sessão decorrido ain-
da em período de confinamento.

A mascote do projeto “Estrela” já visi-
tou a nossa escola.

No dia doze de maio, pelas catorze ho-
ras, teve lugar uma videoconferência 

com uma turma também de quarto ano, 
da Escola do Rodrigo - Agrupamento de 
Escolas Pêro da Covilhã, onde foi possí-
vel aos alunos dos dois concelhos tro-
carem impressões sobre o trabalho que 
estão a desenvolver.

No início do terceiro período procedeu-
-se à criação de uma horta biológica. 
Semanalmente cada turma tem a seu 
cargo a rega, a monda e a manutenção 
da mesma.

Vai decorrer, ainda, na EB Santa Tere-
sinha, de dezassete a vinte e um de 
maio, a “Semana da Família” onde Pais/
encarregados de educação irão parti-
cipar lendo um livro ou contando uma 
história à turma.

DIAS DE ESCOLA 
PROGRAMA DE RÁDIO

SEXTA-FEIRA 19:00 / 20:00 HORAS
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Turma 9º B 

A turma B do nono ano está a desenvol-
ver o tema “O Mundo do trabalho”, nas 
aulas de Cidadania e Desenvolvimento, 
pois, agora é a nossa vez de escolher-
mos o que queremos ser.  Já te pergun-
taste o queres ser no futuro e o que 
tens de fazer para o alcançar? Qual é 
a profissão dos teus pais? Eles têm a 
profissão que desejavam? Para dizer a 
verdade… nem sempre nos damos ao 
trabalho de explorar este mundo, que 
é muito diversificado e podes ser o que 
quiseres.

Para isso decidimos convidar os encar-
regados de educação da nossa turma 
para nos falarem da sua vida profissio-
nal. Recebemos uma operadora de loja, 
uma arquiteta, uma solicitadora e um 
eletricista. Eles permitiram-nos conhe-
cer mais sobre o seu dia a dia fazendo-

O MUNDO DO TRABALHO

-nos sentir cativados e curiosos, escla-
receram-nos algumas ideias erradas 
que tínhamos: dando-nos a conhecer 
a sua rotina, desigualdades e outros. 
Ensinaram-nos bastante, ajudaram-nos 
a pensar no futuro, foi muito interes-
sante e ao longo das apresentações 
tiveram uma proximidade muito boa 
connosco, explicaram-nos que para ter 
um bom emprego ou entrar facilmente 
no mudo profissional é preciso estudar 
e trabalhar arduamente. 

Se gostaste da ideia apresenta-a à tua 
turma e diretor(a) de turma e começa 
por entender a profissão dos teus pais, 
para te dizer a verdade alguns de nós 
nem sabiam o que os pais fazem, mas 
o que deves fazer e foi o que fizemos 
foi ESCLARECERMO-NOS e isto é muito 
importante… pensa nisto.

Leonor Batista*

No dia 7 de maio, a turma 9ºB teve a 
oportunidade de assistir a uma sessão 
dinamizada pela rede ex aequo (asso-
ciação de jovens lésbicas, gays, bisse-
xuais, trans, intersexo e apoiantes) no 
âmbito do projeto educação LGBTI.

Durante 100 minutos, foram falados e 
discutidos temas importantes e atuais 
onde os alunos puderam conversar e 
discutir ideias, tais como: o significado 
da sigla LGBTI, a visão da sociedade so-
bre as pessoas LGBTI, a diferença entre 
os tipos de atração que podem exis-
tir entre as pessoas, a distinção entre 
sexo e género e suas implicações, os 
diferentes géneros e diferentes sexuali-
dades, a diversidade que povoa o mun-

QUESTÕES QUE NOS PREOCUPAM

do, a necessidade de respeitar toda 
esta diversidade e de a encarar como 
normal, entre outros temas. 

No final, os alunos puderam também 
esclarecer as suas dúvidas abertamen-
te e de forma anónima, tendo as volun-
tárias da rede respondido de um modo 
claro e direto às mesmas.

Esta sessão foi replicada com outras 
turmas do 3º ciclo e uma do ensino se-
cundário, numa organização conjunta 
entre a Cidadania, o PES e a Rede ex 
aequo.

*9ºB

Rodrigo Teófilo*

O V Encontro de Escolas Amigas dos 
Direitos Humanos, que decorreu entre 
os dias 16 e 18 de abril, proporcionou, 
a todos os participantes, monitores e 
organizadores, uma experiência ini-
gualável, dentro do formato online.

No decorrer do fim-de-semana, foi-nos 
– a nós, participantes – possível mergu-
lhar profunda e vastamente no oceano 
de ações da Amnistia Internacional, e 
ver como esse oceano está poluído por 
várias desigualdades, acentuadas nos 
mais vulneráveis.  

No primeiro dia de trabalhos, falámos 
do papel da Amnistia, organização 
que fez, em conjunto com as 10 Esco-
las Amigas dos Direitos Humanos, em 
Portugal, todo este evento acontecer. 
Nesse mesmo dia, conversámos, ainda, 
sobre como cada um de nós participa 
em relação aos Direitos Humanos na 
sua escola. Para finalizar em pleno, 
assistimos a uma conversa sobre a 
Covid-19 e as desigualdades que pro-
vocou, contando com a especial parti-
cipação da Maria Lapa. 

Já no segundo dia, começámos, ma-
tinalmente, a responder ao desafio 

ESCOLAS AMIGAS DOS DIREITOS HUMANOS

proposto pela organização do Encon-
tro, sempre tendo em conta as inevi-
tabilidades da realização à distância. 
Para quase finalizar, refletimos sobre 
as repercussões que as ideias anterior-
mente elaboradas poderiam ter nos 
projetos EADH, e, consequentemente, 
nas escolas. O encerramento do Encon-
tro consistiu numa despedida animada, 
com música, dança e gargalhadas.

A meu ver, o que me fascinou mais foi 
o extraordinário aproveitamento das 
plataformas digitais, onde até jardim e 
bar com música tínhamos! As aprendi-
zagens e ensinamentos realizados du-
rante o fim-de-semana deram, a todos 
os que por lá passaram, uma bagagem 
rica em muito mais do que discrimina-
ção. Direitos Humanos são um conceito 
que não cabe nas minhas mãos, nem 
nas tuas. Por isso é que temos todos 
de nos unir e fazer do mundo um lugar 
com mais e melhores direitos.

Não só por aqueles que mais precisam, 
mas por todos nós.

*12º CSE 

Diogo Silva

Nove alunos das turmas 10CT3 e 
10CTLH participaram na primeira fase 
do Concurso de Matemática Pangea.

A realização desta prova aconteceu a 
20 de abril, no segundo dia da retoma 
do ensino presencial.

A prova versou sobre toda a matéria de 
matemática do 9.º ano e também sobre 
conteúdos lecionados no primeiro pe-
ríodo na disciplina de matemática A do 
10.º ano.

Apuraram-se para a segunda fase os 
alunos que obtiveram os 100 melhores 
resultados a nível nacional. De entre 
estes, encontram-se quatro alunos da 
nossa escola:

- Dinis Gonçalves (10CT3), na 19.º po-
sição;

- Diogo Silva (10CTLH), na 50.ª posição;

- Raúl Fonseca (10CT3), na 51.ª posi-
ção;

- Bruno Batista (10CT3), na 96.ª posi-
ção.

Opinião de um dos participantes:

“Participar no concurso Pangea tem sido 
uma experiência muito boa. Divertido 
e interessante, o Pangea permite-me 
aplicar os conhecimentos adquiridos 
nas aulas de Matemática. Os exercícios 
matemáticos que o concurso nos apre-
senta são desafiantes e cativantes.”

CONCURSO PANGEA
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Ana Rita Silva Matos*

Sara Monteiro Barbosa*

Nasrin Sotoudeh, defensora 
de direitos humanos, conde-
nada a 38 anos de prisão

Na atualidade, temos ouvido falar de 
casos macabros e atrozes. Mas nem to-
dos têm o mesmo tempo de antena que 
outros. Defendemos até (erradamente) 
que em pleno século XXI, o ser humano 
já não seria capaz de  fazer certas atro-
cidades).

Contudo, o caso que vamos expor, no 
Endireita-te desta semana, vai-nos mos-
trar o quão mau o ser humano ainda é 
capaz de ser. 

Nasrin Sotoudeh é uma defensora de 
direitos humanos, uma mulher incrível 
e acima de tudo mãe. Tornou-se ad-
vogada em 2003 e cedo lhe chegaram 
casos que não podia recusar: menores 
condenados à morte, jornalistas julga-
dos por fazerem o seu trabalho, mino-
rias discriminadas e, mais recentemen-
te, raparigas condenadas a 10 anos de 
prisão por tirarem o véu islâmico em 
público. Por isto, Nasrin foi condenada 
a 38 anos de prisão e 148 chicotadas.

Durante o período inicial da sua sen-
tença, não lhe foi permitido escrever ou 
receber cartas, fotografias dos filhos 
ou encontrar-se livremente com eles 
(visto que tinha seguranças sempre a 
acompanhá-la, tal como ela cita nas 
suas cartas).

Vendo o caso de outro ponto de vista, 
ambos os filhos desta mulher tiveram 
de crescer sem a mãe, iniciar a escola 
sem a presença dela e visitá-la na pri-
são, uma coisa que a maioria de nós 
não consegue imaginar. Passado algum 
tempo, foram proibidos de a ver e vi-
veram sempre com medo que a injus-
tiça lhes tornasse a bater à porta (ao 
verem o que aconteceu à sua mãe por 
simplesmente fazer o seu papel de mu-
lher e advogada ao defender os direi-
tos humanos e das jovens/mulheres). 
Apesar de todos estes factos,  a filha 

NASRIN SOTOUDEH, 38 ANOS DE PRISÃO

mais velha teve de crescer a cuidar de 
si própria e do irmão, que na altura da 
detenção da progenitora tinham cerca 
de onze e três anos respetivamente, fa-
zendo o papel de mãe e pai, ao mesmo 
tempo.

Podemos então invocar 2 dos 30 arti-
gos da Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos que dizem o seguinte: 

“Artigo 3: Todo o homem tem direito à 
vida, à liberdade e à segurança pessoal;

Artigo 5: Ninguém será submetido a 
tortura, nem a tratamento ou castigo 
cruel, desumano ou degradante.”; o 
que não se verificou já que foi conde-
nada a 148 chicotadas (para além dos 
anos da sua sentença). 

Perante estes artigos, concluímos as-
sim que os direitos desta mulher foram 
completamente violados. Assinarmos a 
petição (no site da Amnistia), darmos 
a conhecer o caso e lutar pela liberda-
de de Nasrin Sotoudeh, que foi injusta-
mente aprisionada, é o mínimo que po-
demos fazer para demonstrar o nosso 
desagrado com esta injustiça e tentar 
assim que esta mulher consiga voltar 
a ter uma “vida normal” e poder voltar 
para junto da sua família.

*12ºCSE

As ciências experimentais, no 
Jardim de Infância da Fatela

Estimular a curiosidade da criança no 
sentido do saber e da explicação de 
fenómenos, a partir da reflexão e da 
experimentação, fundamentada em 
conceitos e novas aprendizagens, de 
forma lúdica mas científica.

QUESTÃO / PROBLEMA: 

Se construíres um foguetão ele voa ou 
não voa?

Haverá alguma relação entre a quanti-
dade de ar contido na garrafa e a dis-
tância percorrida? 

ANTES DA EXPERIMENTAÇÃO, PENSA-
MOS QUE…

Não voa. 

Porque não tem motor. 

Não tem asas. 

Ele cai para o chão. 

Sem gasolina não voa.

Temos de empurrar com a mão porque 
não tem motor.

MATERIAL A UTILIZAR:

Rolos pequenos de cartão, papel bran-
co e colorido para decorar o foguetão

Garrafa plástica vazia (tipo coca cola de 
2L)

Rolo de cartão com a mesma dimensão 
do gargalo da garrafa

Fita-cola larga

JARDIM DE INFÂNCIA DA FATELA

REGISTO DE OBSERVAÇÕES:

Quando inicialmente a criança pressio-
nou a garrafa, o foguetão permaneceu 
no tubo e não foi lançado;

Quando a pressão na garrafa foi feita 
pelo adulto, o foguetão foi lançado do 
tubo e voou;

Quando o adulto ajudou a segurar a 
garrafa, a criança pressionou-a e o fo-
guetão foi projetado e elevou-se um 
pouco;

Cada criança pôde voltar a pressionar a 
garrafa e gradualmente fê-lo com mais 
confiança e com maior pressão;

 O foguetão foi projetado e elevou-se 
no ar.

APÓS A EXPERIMENTAÇÃO, VERIFICA-
MOS QUE…

Com pouca pressão na garrafa o fogue-
tão não voa;

Com alguma pressão na garrafa o fo-
guetão é projetado, mas não sobe;

Com muita pressão na garrafa, o fogue-
tão é projetado, sobe, voa e percorre 
uma distância maior.

RESPOSTA AO DESAFIO/PROBLEMA

O ar ocupa espaço na garrafa;

Quanto maior for a pressão, para ex-
pulsão do ar contido na garrafa, maior 
é a distância percorrida pelo foguetão.

Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão

Para requisições escreva-nos para:

bibnumero3@esfundao.pt

RECOMENDAÇÕES COVID 19

PROTEJA-SE E PROTEJA OS OUTROS

Evite contactos a menos de dois metros.
Use sempre a máscara.

Lave ou desinfete as mãos regularmente.
Se se sentir doente, fique em casa.
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Teatro-debate #DESORDEM
#DESORDEM_é um espetáculo 
de teatro debate sobre Saúde 
mental no âmbito do Progra-
ma Cuida-te + Dispositivo 2.2 - 
Educação para a Saúde, gerido 
pelo IPDJ - Instituto Português 
do Desporto e Juventude, I.P. 
encenado pela Baal17 - Com-
panhia de Teatro de Serpa.

Esta companhia passou pelo anfiteatro 
da nossa escola, no ia 6 e maio, rea-
lizando duas sessões do espetáculo 
teatro-debate #DESORDEM, resultando 
das candidaturas aprovadas pelo IPDJ, 
uma feita equipa PES, com a colabora-
ção da direção do nosso Agrupamento, 
e a outra, realizada pela Associação Pi-
nus Verde.

Considerando as limitações impostas 
pela pandemia, em cada sessão apenas 
podiam participar 30 alunos, no en-
tanto como a Associação Pinus Verde, 
gentilmente, facultou a possibilidade 
de alunos do nosso agrupamento parti-
ciparem na sua sessão. Só desta forma 
foi possível proporcionar aos 67 alunos 
do 1º ano dos cursos profissionais esta 
sessão tão enriquecedora. Obrigada Pi-
nus Verde!

Mas vamos o teatro!...

Este é o “Alberto”.

O Alberto está bem! O Alberto tem esti-
lo, tem amigos, tem as melhores notas 
da turma. O Alberto está bem! O Alber-
to ganhou as eleições para a Associa-
ção de Estudantes! O Alberto está bem! 
Anda mais cansado talvez... os testes, 
as eleições... é normal que ande um 
bocado mais cansado. Mas o Alberto 
está bem. Não é bem cansado, é mais 
aborrecido. Irritadiço? Calado. O Alber-
to tem andado nervoso... 

Mas o Alberto está bem! 

PROGRAMA CUIDA-TE +

Ele está bem!!! 

O Alberto está bem, 

ESTÁ TUDO BEM!!!!!! 

Ou não está?

Em tempos tão conturbados, como os 
que estamos a viver é muito importan-
te a abordagem do tema Saúde Mental 
e também é fundamental aprendermos 
a lidar com este problema, que pode 
ser nosso, ou de alguém próximo de 
nós. No teatro-debate cada participan-
te foi convidado a construir a ficção, 
desconstruindo a realidade. A opinião 
dos alunos foi recolhida através de um 
pequeno questionário, onde avaliaram 
a sessão em bom e muito bom. Na res-
posta à questão “De que forma os en-
sinamentos/aprendizagens realizadas 
no âmbito desta atividade, se poderão 
refletir na tua vida? Recolhemos alguns 
comentários:

• Temos de reparar como andam 
os amigos e que nem os mais popula-
res estão sempre bem.

• Se alguma vez acontecer com 
um amigo ou familiar ou comigo mes-
mo, já sei como reagir. 

• Eu ultimamente não me sinto 
bem, mas reusava- me a aceitar ajuda 
ou a procurá-la, mas após esta sessão 
apercebi- me de que devo de tentar fa-
lar de como me sinto com pessoas res-
ponsáveis e de confiança. 

• Posso vir precisar de ajuda ou 
ser eu a ajudar.

• Aprendi a ajudar a identificar 
situações parecidas a depressões ou 
outros problemas ao nível da saúde 
mental e como podemos ajudar essas 
pessoas, bem como, como lidarmos 
com elas. 

• Não é apenas o sorriso que de-
monstramos cá para fora que indica o 
estado emocional em que estamos. A 
pessoa que demonstra estar mais feliz 
pode ser a mesma que está a sentir-se 
vazio por dentro. 

• Temos de estar mais atentos 
aos colegas quando estão mal.

• Pensar 2 vezes antes de agir.

• Agora penso melhor antes de 
agir para não deixar a outra pessoa 
desconfortável.

• Poderão refletir na questão de 
eu estar cada vez mais atenta a cada 
sinal que as pessoas que me rodeiam 
poderem vir dar. E a não desvalorizar 
nada. 

• Que as vezes basta dizer que 
estamos aqui para que a pessoas se 
sinta melhor 

• Tenho pessoas perto de mim 
que têm depressão e logo aprendi a vê-
-las de outra maneira. Saber o que fa-
zer numa situação semelhante.

Projeto 3S´s um projeto que se desen-
volve em 3 passos ao longo do ano le-
tivo

O projeto 3S´sprojeto resultou de uma 
parceria entre a UCCF, a Associação En-
trelaços, o Gabinete pela Igualdade e 
de Apoio à Vítima  (GIAV) e as equipas 
PES das escolas, que o apresentam aos 
DT e organizam a sua implementação. 

A promoção da saúde sexual implica 
múltiplas abordagens. Neste projeto 
realçam-se e abordam-se as IST (Infe-
ções Sexualmente Transmissíveis), a 
violência no namoro e a contraceção, 
entre etapas. 

A conclusão do projeto, neste ano le-
tivo, será realizada no dia 25 de maio, 
através de 2 videoconferências para as 
turmas do 9ºano. Para as turmas com 
horário de manhã a sessão terá início 
às 8h50 e para as turmas da tarde, por 
volta das 14h00. Os alunos recebem 
virtualmente as Enfermeiras Filomena 
Correia e Eugénia Lindeza, nas suas sa-
las, que lhes irão apresentar e abordar 
os principais métodos anticontraceti-
vos.

PROJETO 3S´s

RECOMENDAÇÕES

COVID 19

PROTEJA-SE E PROTEJA

OS OUTROS

Evite contactos a menos de dois 
metros.

Use sempre a máscara.

Lave ou desinfete as mãos 

regularmente.

Se se sentir doente, fique em 
casa.

EVITE QUAISQUER

CONTACTOS DE

PROXIMIDADE COM

ELEVADO RISCO DE

CONTÁGIO
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O programa Educação para Todos (EPT) 
é um programa de Educação por Pares 
da ANEM (Associação Nacional de Estu-
dantes de Medicina), cujo objetivo prin-
cipal é a intervenção dos estudantes de 
medicina, devidamente capacitados, na 
sociedade, em três áreas:

• Saúde Sexual e Reprodutiva;

• Direitos Humanos;

• Saúde Pública.

Os estudantes de medicina participan-
tes – monitores - são capacitados para 
realizar sessões de promoção da lite-
racia em saúde e sensibilização para 
as temáticas abordadas. Pretende-se 
ainda que os estudantes de medicina 
desenvolvam sessões para alunos mais 
jovens, baseadas em métodos de edu-
cação pelos pares.

A primeira proposta chegou-nos de 
uma ex-aluna da escola, atualmen-
te estudante de medicina, em Lisboa. 
Seguiram-se as propostas de mais sete 
estudantes que se disponibilizaram a 
desenvolver sessões para os nossos 
alunos e cm eles interagir. Apenas uma 
das estudantes, do curso de medicina 
na UBI, esteve presente nas salas de au-
las das turmas do 6ºano. As restantes 
sessões decorreram todos online, atra-
vés do meet.

Quanto aos temas e níveis de ensino 
envolvidos foram os seguintes:

6º ano – Sexualidade e afetos, dinami-
zadas pela estudante Daniela Matos.

7º ano – Bullying, ansiedade e depres-
são por Carolina Moreira, António Ro-
drigues e Cláudio Rio.

8º ano – Dependências por Carolina 
Moreira, António Rodrigues e Cláudio 
Rio.

36 SESSÕES - PROJETO EPT ON TOUR

Ensino secundário:

- Métodos Contracetivos - Catarina Pego 

- Violência no namoro  - Sérgio Caldeira 

- Igualdade de Género - Sérgio Caldeira, 
António Rodrigues e Cláudio Rio. 

- Populações vulneráveis – para as 
turmas TAS pela estudante Pola Mar-
chewczyk 

- Infeções Sexualmente Transmissíveis 
– Pela estudante de medicina e ex-alu-
na da escola Adriana

   Sousa.

No total foram dinamizadas 36 sessões, 
que no 2º e 3º ciclo foram desenvolvi-
das, quase todas no tempo destinado à 
Cidadania e Desenvolvimento (CD). No 
caso do secundário, as sessões para 
além de relevarem para os planos da 
Educação sexual, (Lei n.º 60/2009 de 
6 de Agosto e Portaria n.º 196-A/2010 
de 9 de Abril), têm enquadramento nos 
domínios da CD.

A avaliação que os alunos e os profes-
sores que os acompanharam fizeram 
das sessões foi bastante positiva. As 
sessões, apesar de dinamizadas à dis-
tância, na maior parte dos casos, foram 
bastante dinâmicas, utilizando aplica-
ções que permitiram aos alunos intera-
gir com os estudantes de medicina.

Encontrar alguma “normalidade” na 
situação excecional, que vivemos de 
janeiro a março de 2021, foi uma das 
nossas principais preocupações, quan-
do idealizámos o projeto SMS, numa 
reunião entre a equipa da Unidade de 
Cuidados na Comunidade - Fundão e 
as equipas PES do Agrupamento de Es-
colas do Fundão e do Agrupamento de 
Escolas Gardunha e Xisto.

Pela segunda vez as atividades letivas 
foram interrompidas e as crianças e os 
jovens regressaram a casa para um pe-
ríodo prolongado de ensino à distância.

O primeiro confinamento trouxe-nos a 
certeza de que a falta de brincadeiras 
e de socialização com os pares, pode 
originar mais frustrações e ansiedade 
nas crianças, e como tal, o medo, a an-
gústia, a tristeza, a inquietação e a in-
segurança podem ser fatores que  con-
dicionam a sua saúde mental.

Com o objetivo de contribuirmos po-
sitivamente para a saúde mental das 
crianças do Concelho do Fundão, es-
timulando-as para a aprendizagem e 
para a aquisição de competências so-
ciais, que fomentem hábitos de vida 
saudável, que perdurem ao longo da 
vida, e aliando ainda, aspetos lúdicos, 
lançamos as atividades semanais SMS 
(Ser Mais Saudável).

As temáticas abordadas incluem-se nos 
temas propostos no âmbito do Refe-
rencial de Educação para a Saúde: 

SMS- Aulas online: regras e conselhos 
(https://docs.google.com/forms/
d/151l_BsHnrlW1dvT8OrTsVUseRPUN-
duYNI92dsYP-OWs/edit); 

SMS- Saúde oral (https://docs.google.
com/forms/d/1av83uTlO86ShHP10h2
arI4rCQ41uAscabw40aGdNvno/edit);

CONFINAMENTO E SMS COM OS ALUNOS 

SMS - Sexualidade e afetos (https://
docs.google.com/forms/d/1Cve8Cz
x7EEprYX0gELNpV2YmZRvP9_FWHD-
WaPzDlGyo/edit);

SMS -O Sono (https://docs.google.com/
forms/d/1fXowh_WIjjNA_NtpKvBb-
7NmcHxAruBTBZJEfGKEoV84/edit);

SMS- Alimentação (https://docs.goo-
gle.com/forms/d/1lRjyN1-YBQiy39-
-cAoYSy6fBM8a_6ofelNdcHtrPCjk/edit)

SMS- postura corporal (htt-
p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m /
forms/d/1F5wR6ub1EBLsjq76-NKpdN-
cVibfpzLeX0EZBbXrV-_A/edit;

SMS- exercício físico (https://docs.goo-
gle.com/forms/d/19Z0gUh5-gi5jisHjr-
VMHSs7HleqZZC413PKYvVXdAU4/edit;

SMS - divulga concurso Artistas digi-
tais (https://docs.google.com/forms/
d/1g1nsfgqL2_UQVGIQEEEHWDGG-
9x9OCJpfayO6qa0gLEY/edit).

Ao longo de dois meses enviámos 8 ati-
vidades SMS para os alunos do 1º e 2º 
ciclo, tendo obtido 342 respostas aos 
nossos desafios. 

De realçar a excelente articulação e tra-
balho em rede realizado pelas equipas 
PES dos dois agrupamentos da cida-
de, com a equipa da Saúde Escolar da 
UCCF.

Este excelente trabalho colaborativo 
fica  materializado nos  SMS que enviá-
mos para os alunos do 1º e 2ºciclo, e 
que certamente voltará a dar frutos no 
futuro.

Teresa Ramos*

No dia 10 de abril realizaram-se as 
Olimpíadas Regionais de Física, por via 
remota, onde participaram 3 alunos 
do escalão B (11º ano) e 2 alunas do 
escalão A (9º ano). As Olimpíadas de 
Física são organizadas pela Sociedade 
Portuguesa de Física (SPF) e englobam 
as seguintes etapas: escola, regional, 
nacional e internacional. 

O António Veríssimo, do 11CT2, conse-
guiu obter a Medalha de Ouro no esca-
lão B (prova individual) e, por isso, irá 
participar na Olimpíada Nacional que 
se realizará no dia 5 de junho.

OLIMPÍADAS DE FÍSICA NO AGRUPAMENTO

No escalão A (em equipas de 3 alunos, 
no máximo), a Madalena Ballhause, do 
9A e a Eva Dionísio, do 9B, obtiveram 2 
medalhas de bronze.

Esta é uma competição difícil e desa-
fiante, em que participaram 20 alunos 
na prova de escola. É de realçar a gran-
de participação e entusiasmo dos alu-
nos, apesar do confinamento em que 
estavam.

* professora de Física e Química
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um risco

avisos sobre o manuseamento - “arte 
postal. não abrir”

alguma nota rápida sobre, Bach , con-
certo para violino II. Adagio

ou então 

zepp?

para a “rádio”?

muito possivelmente

mas para além dos riscos

dos avisos

e das referências para a contenção da 
sanidade mental

são as provocações, os alfinetes e agu-
lhas

e andamos nisto

guerras 

birras … e … gargalhadas

mãos sujas de tinta e carvão

e um mote para a semana

não deixam de ser conversas

que matam o tempo (ou nos dão outros 
tempos)

não deixam de ser mapas 

que organizam a cabeça

não deixam de ser memórias, e presen-
ças

que ficam penduradas na parede, e nos 
deitam olhares sinistros enquanto dis-
cutem o número exato de neurónios 
que restam

enquanto dormimos

memórias, é,

algo desse género, 

claro que, daquelas para as quais olha-
mos de vez em quando e nos lembra-
mos de um tal momento num tal espa-
ço com uma tal companhia 

e a dita chávena de café

sem açúcar

que depois serve para a gravura

ou para a criança casmurra

e meio copo de água

ARTE POSTAL - CONVERSAS DESCONTINUADAS II

José Luís Oliveira, Matilde Florêncio
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PONTES CONSTRUÍDAS A PARTIR DE CADÁVERES ESQUISITOS

há claramente

um

local seguro

para as ideias idiotas, se é que alguma 
o deixou de ser

aí

crucificam-se panos

mancham-se pinceis

dividem-se carvões

estendem-se folhas

na tentativa de que talvez

talvez...

algum dia estas apareçam feitas

“acabadas” 

se é que tal é possível

pensamentos de um mero mortal ador-
mecido

nunca ninguém saberá 

o que está atrás de cada cabeça

então 

não podemos perturbar o sono de ou-
tro qualquer?

pois estes juízes torturados, esperam 
trabalho

trabalho que lhes encha o juízo 

trabalho que satisfaça o próprio

nunca deixa

de ser um simples pano

um monte de tinta desperdiçada

uma caixa de tempo gasto

a certos olhos

a outros

são armazéns de riscos - memoráveis ?

estes armazéns

mesmo que um dia os riscos deixem de 
ser riscos

ou os armazéns de ser armazéns

há sempre algo que ninguém apaga

são - momentos - tardes - manhãs - a 
vista destas 

por

alguém que não consegue esticar telas

lápis que sobrevoam a sala

cafés, sem açúcar e meio copo de água 
… se faz favor

discussões 

sobre o preto, o branco, a luz

o escuro

o tal 

processo de trabalho

pouco clássico

“fazer e refazer”

o ambiente 

esse nunca se perde

aprender a acreditar no trabalho, nas 
mãos , e nas linhas que estas captam

capturam ?

apenas são desenhadas “para ver”

(aprender a acreditar na cabeça)

no fundo é isso

o desenho

a necessidade de ver

e rever

de registar , para que não seja esque-
cido

para que não fique perdido

há ainda uma simplicidade na forma 
como se vê, ou pelo menos assim pa-
rece

são riscos, de quem tem medo de não 
conseguir falar suficientemente alto

com sentido que chegue

no fundo são brincadeiras

começadas por alguém 

continuadas por outro

acabadas por …

e não deixa de ser um espaço

o espaço

de quem quiser, na verdade

sobre as telas

a dita confusão de quem não sabe di-
zer mais 

de quem procura dizer mais

de quem diz sem mais dizer

a confusão das cabeças, lá

*12º CTAV

Matilde Florêncio*
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EXPOSIÇÃO
REALIZADA PELAS TURMAS 

APS/TSJ19 - CURSOS PROFISSIONAIS

 Maria de Jesus Lopes*

As Olimpíadas da Língua Por-
tuguesa são um projeto inicia-
do na Direção-Geral da Edu-
cação (DGE), no ano letivo de 
2012/2013, em parceria com 
o Agrupamento de Escolas Au-
rélia de Sousa (AE Aurélia de 
Sousa) e a Associação de Pro-
fessores de Português (APP), 
tendo em vista incentivar o 
bom uso da língua portugue-
sa pelos alunos do 3.º ciclo do 
ensino básico e do ensino se-
cundário.

OLIMPÍADAS DE LÍNGUA PORUGUESA

Pela primeira vez, a nossa escola parti-
cipou neste concurso, a nível nacional, 
e não posso deixar de manifestar a mi-
nha satisfação, enquanto Coordenado-
ra do Departamento de línguas, pelo 
envolvimento dos docentes e dos alu-
nos nestas olimpíadas, que têm como 
objetivos:

a) Contribuir para o desenvolvimento 
de uma atitude crítica de toda a comu-
nidade educativa, face ao uso do Portu-
guês padrão;

b) Aumentar o interesse dos alunos 
pelo conhecimento da norma-padrão 
do Português Europeu;

c) Promover a educação linguística e 
literária no ensino básico e no ensino 
secundário;

d) Fomentar a conservação de um pa-
trimónio cultural veiculado através da 
língua; 

e) Valorizar o espírito de rigor e de ex-
celência. 

 Participaram 26 alunos do ensino se-
cundário que demonstraram conhecer 
e usar bem a Língua Portuguesa. 

De acordo com o regulamento do con-
curso, só passam, à fase seguinte, os 
alunos que obtiverem no mínimo 180 
em 200 pontos

 Assim, apresentamos os alunos apu-
rados para a 2ª Fase , que terá lugar 
em Coimbra, dia 16 de junho e que vão 
representar o nosso Agrupamento:

Mafalda Faria Adão (11º CSE LH) - 192 
pontos

Inês Morgado Mendonça (12º CSE) - 
184 pontos

Matilde Marcelino (11º CT1) - 184 pon-
tos

Eduardo Afonso Henriques Pizarro (11º 
LH) - 184 pontos

A todos os alunos, parabéns pela par-
ticipação! 

*- A Coordenadora
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Tertúlia Futsal

No dia 16 de Abril de 2021 os profes-
sores Vanessa Gil e António Belo mode-
raram uma tertúlia sobre futsal. Como 
convidados estiveram presentes os se-
guintes elementos: Nuno Couto, Mário 
Freitas, Catarina Rondão e Rute Duarte. 

Considerámos uma atividade muito in-
teressante, tendo decorrido dentro da 
normalidade e com um número de vi-
sualizações considerável. 

Tertúlia Nutrição

No dia 21 de Maio de 2021 às 18:00, 
as professoras Cristina Cruz e Vanes-
sa Gil irão moderar uma tertúlia sobre 
nutrição. Como convidados teremos as 
alunas Sara Amaral e Matilde Marceli-
no, a Nutricionista Dra. Élia Batista da 
Farmácia Vitória e o Enfermeiro Frede-
rico Esteves. 

Convidamos toda a comunidade esco-
lar a participar. Basta entrarem no fa-
cebook do agrupamento de escolas do 
fundão e assistirem ao direto. Podem 
enviar questões durante toda a sessão 
para o Messenger do agrupamento 
para que a tertúlia possa ser o mais in-
terativa possível.

Mega Sprint 

Durante o mês de Maio todos os alunos 
da escola vão participar no MEGA sprint 
ao nível da sua turma. A par do Corta-
-Mato devido à situação epidemiológi-
ca que atravessamos, esta prova será 
realizada entre os alunos da turma 
para minimizar contactos. A classifica-
ção será realizada por escalão género 
e partilhada nas redes sociais e jornal 
da escola. Os primeiros classificados 
de cada escalão género receberão um 
diploma de participação.

Prof. Vanessa Gil

No âmbito da atividade interna do 
grupo-equipa de futsal iniciados mas-
culinos, no passado dia 12 de maio, 
convidámos os jogadores da Associa-
ção Desportiva do Fundão para uma 
peladinha. Para além dos vários jogos 
disputados cheios de fintas, palmas e 
boa disposição, em que o resultado era 
o menos importante, também houve 
espaço a perguntas, autógrafos e mui-
tas fotografias. Obrigada à ADF, ao seu 
treinador e jogadores pela oportunida-
de dos atletas do DE poderem conviver 
dentro e fora do campo com atletas 
profissionais. Foi certamente um dia 
inesquecível.

Mega Aula Virtual

No dia 6 de Abril de 2021 os professo-
res Clara Barbosa, Cristina Cruz, Vanes-
sa Gil e Júlio Gonçalves realizaram uma 
Mega Aula virtual, para celebrar o Dia 
Mundial da Atividade Física. A aula foi 

Desporto Escolar – Futsal Iniciados Masculinos

transmitida em direto no facebook do 
agrupamento tendo aproximadamente 
80 pessoas a fazerem a aula em direto. 
O vídeo ficou disponível sendo que to-
das as pessoas poderão repetir a aula 
ou fazer quando quiserem. 

Foi um momento muito agradável com 
uma grande adesão por parte dos alu-
nos e professores da escola e fora.


