
Visita a página da Internet do Agrupamento: www.esfundao.pt

Ouve os programas de rádio: “Dias de Escola” - sextas feiras

Rádio Cova da Beira - 92.5 e 107 MHz

PARTICIPA
Envia os teus artigos para: olhovivo@esfundao.pt

novembro de 2021
Nº 1 - Ano XXV - PUBLICAÇÃO ELETRÓNICA Jornal Escolar do Agrupamento de Escolas do Fundão

cofinanciado por:

DIA GLOBAL DA DIGNIDADE - P4

O Dia Global da Dignidade comemora-
-se, desde 2008, em escolas de todo o 
mundo. Milhares de voluntários, com 
o apoio de professores e educadores, 
atuam como dinamizadores desta ini-
ciativa promovendo ...

SOU COMO SOU - P10

Era um príncipe excecionalmente belo. 
A sua postura sobressaía de tal modo 
que não podia passear em nenhum 
lado sem que todos, inclusivamente na 
corte, o fitassem embevecidos. Era tão 
incómodo e opressivo ter de ...

NÓS SOMOS O QUE VEMOS - P5

A projeção do filme realizado pela ex-
-aluna da escola Ana Ramos ocorreu no 
dia 26 de outubro, na Biblioteca Muni-
cipal Eugénio de Andrade. Filmado du-
rante a pandemia, teve como objetivo 
deixar registado o trabalho ...

PARLAMENTO DOS JOVENS - P8

Chegou ao fim mais uma edição do par-
lamento dos jovens. Esta edição, que 
por causa da pandemia se estendeu 
por mais tempo do que o habitual, teve 
o seu início ainda em 2019 e prolon-
gou-se até ao dia 15 de junho de 2021.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA - P21

O concurso de fotografia digital, “... 
olho e contenta-me ver ... .” (álvaro de 
campos, “poemas”), promovido pelo 
departamento de expressões do agru-
pamento de escolas do fundão, com 
organização da parceria ...

DIA DE MUERTOS - P12

Comemorou-se o Dia de Muertos, tradi-
ção mexicana, dia 1 e 2 de novembro, 
com a exposição alusiva elaborada pe-
los professores de Espanhol com diver-
sos trabalhos realizados pelos alunos 
de Espanhol, caveiras ...

COVID-19 NO FUNDÃO - P14

No âmbito dos DAC, a turma 11ºCSE 
realizou um questionário com o obje-
tivo de avaliar alguns impactos da Co-
vid-19 no concelho do Fundão. A popu-
lação alvo foi a comunidade educativa e 
os seus elementos de ligação.

PIRÂMIDE DO ÓDIO
No âmbito da disciplina de área de Expressões, os Professores 
Carlos Rodrigues e Nuno Garcia propuseram à turma do curso 
profissional APS 21 fazer a “Pirâmide do Ódio” para comemo-
rar o “Dia Global da Dignidade”, no dia 25 de outubro. - P4

DESIGN GRÁFICO É PRECISO  - P3

Design Gráfico, Design de Comunica-
ção e Comunicação Visual, será tudo 
a mesma coisa? Comunicação Visual é 
uma denominação concebida e desti-
nada a descrever a combinação de ele-
mentos textuais, figurativos ...

A MÚSICA QUE NOS UNE
O projeto “A música que nos une” começou há cerca de um 
ano atrás, quando os alunos decidiram angariar dinheiro atra-
vés de uma venda de bolos, com o objetivo de comprar ins-
trumentos para serem doados aos refugiados, acolhidos no 
Seminário do Fundão. - P 9
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EDITORIAL

Estêvão Gouveia Lopes

Iniciámos mais um ano letivo e damo-nos conta que estamos 
em novembro, em plena época de avaliações intercalares. 
Com o empenho dos Professores e Alunos é também possível 
dar continuidade à publicação do Jornal “Olho Vivo” e dá-me 
a oportunidade de utilizar este importante meio de comuni-
cação para saudar toda a comunidade educativa, em especial 
Alunos, Professores, Assistentes Operacionais, Assistentes 
Técnicos, Técnicos Superiores e Encarregados de Educação, 
assim como salientar o trabalho que todos desempenharam 
que permitiu por em marcha todo este processo complexo de 
aprendizagem e ensino.

Por último, mas não menos importante, é necessário promo-
ver a motivação de professores, assistentes administrativos e 
operacionais e alunos para a participação em todo este pro-
cesso. Este é um aspeto fundamental, mas difícil de alcançar 
pois todos têm de perceber quais os objetivos da organiza-
ção e participar na metodologia para os alcançar. Apelo, des-
te modo, a toda a comunidade educativa para que participe 
ativamente neste processo que é de todos e que visa a melhor 
formação para os nossos Alunos.
Termino desejando a toda a comunidade educativa um ano 
feliz.

Quero salientar a importância crescente que assume 
o processo de aprendizagem centrado no aluno e 
o documento que define o perfil do aluno à saída 
do secundário como documento orientador desse 
processo. Como todos constatamos diariamente, a 
mudança é muito rápida, desaparecem constante-
mente empregos, tecnologias, problemas e surgem 
novos empregos, novas tecnologias, novos proble-
mas a que a simples transmissão de saberes não 
responde. Muitos conhecimentos depois de adqui-
ridos estão desatualizados, por outro lado muita da 
informação a que temos acesso, nomeadamente na 
internet, é falsa e errada. Desse modo, é cada vez 
mais importante que os alunos saibam recolher e 
selecionar a informação relevante para poder cons-
truir a sua aprendizagem atual, mas também futura. 
O Professor deixa de ser o detentor de toda a infor-
mação e transmissor do conhecimento, para passar 
a ser um orientador do processo de aprendizagem 
do aluno. 

O nosso foco, apesar de todas as contingências com 
que nos temos deparado, é a organização pedagó-
gica e a participação dos Alunos, tendo como obje-
tivo final a melhoria da qualidade do nosso ensino, 
aferindo este trabalho pela autoavaliação que vamos 
realizando de forma contínua e pelos resultados al-
cançados. Tendo em conta os resultados do ano le-
tivo anterior e o cumprimento das metas que nos 
propusemos, ambos nos mostram que este trabalho 
está a ter resultados positivos, como podemos cons-
tatar através dos relatórios publicados e divulgados 
nos órgãos do agrupamento.

Um aspeto que nos preocupa bastante é o condi-
cionamento que o estado de pandemia nos provoca 
e que está expresso no nosso plano de contingên-

cia, outro aspeto preocupante são as condições de 
aprendizagem baseadas no digital. Relativamente 
à primeira preocupação, constatamos que com a 
chegada do outono estamos entre a necessidade 
de prevenir o contágio dos múltiplos vírus e a ne-
cessidade de criar melhores condições aos alunos, 
nomeadamente abrir o bar dos alunos e permitir a 
circulação nos corredores internos. 

Assim, após ponderar as circunstâncias sobre evo-
lução da situação, iremos tomar uma decisão num 
período breve. É nossa intenção abrir o bar e permi-
tir a circulação interna, contudo temos que ponderar 
bem a situação e ter o parecer de entidades informa-
das. Aproveito para continuar a apelar à contribui-
ção de todos para que os nossos comportamentos 
diminuam a possibilidade de transmissão de doen-
ças, nomeadamente lavando bem as mãos, utilizan-
do máscara, mantendo o distanciamento social.

Quanto à questão das aprendizagens baseadas no 
digital, continuamos a deparar-nos com o atraso na 
entrega de portáteis a todos os alunos e a insufi-
ciência da rede wireless. Temos feito sentir junto 
da tutela estes problemas e existem promessas de 
resolver ambas as situações num breve período. Po-
rém, esta é uma situação que não depende da nossa 
decisão. Há, todavia, a realçar que todos os alunos 
com ação social escolar já receberam os portáteis 
e como tal uma parte significativa dos alunos (cer-
ca de 50%) já tem os equipamentos, que devem ser 
utilizados nas atividades letivas. Faço um apelo para 
que os alunos não liguem os telemóveis à rede wire-
less para que a banda fique livre para o trabalho. Se 
essa recomendação for seguida a largura de banda 
existente permitirá o trabalho. Caso contrário conti-
nuaremos com os problemas atuais.



Carlos Rodrigues

Neste artigo, numa altura em que não há certezas e existem muitas dúvidas sobre 
quem é e o que faz, deixamos aqui algumas sugestões para reflexão.
Quando precisamos de um Designer Gráfico?
Design Gráfico, Design de Comunicação e Comunicação Visual, será tudo a mesma 
coisa?
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Design Gráfico, Design de Comunicação e Comunica-
ção Visual, será tudo a mesma coisa?

Comunicação Visual é uma denominação concebida 
e destinada a descrever a combinação de elemen-
tos textuais, figurativos, formais e / ou baseados 
no tempo para transmitir significados maiores que 
a soma das partes; não se trata apenas transmitir 
ideias, mas fazê-lo com efeito intensificado.

A denominação “Comunicação Visual” surgiu nos cír-
culos do ensino académico europeus e americanos 
na década de 1980 e 1990, para substituir a deno-
minação “Design de Comunicação”; o “Design de Co-
municação” foi adotado no mesmo meio no início do 
ano de 1970 para substituir a denominação de W. A. 
Dwiggins, “Design Gráfico” (cunhado em 1922, mas 
popularizado após a Segunda Guerra Mundial). A di-
nâmica que impulsionou essas duas renomeações 
era muito diferente; mas nenhuma das denomina-
ções chegou a ser suficientemente difundida fora do 
âmbito académico para suplantar o “Design Gráfico”.

QUANDO PRECISAMOS DE UM DESIGNER GRÁFICO

O ESPAÇO D ESTÁ PRONTO PARA RECEBER OS TEUS ARTIGOS

O “Design de Comunicação” foi adotado no contexto de teorias dos media muito 
popularizadas e associadas a teóricos como Marshall McLuhan e Quentin Fiore. 
A denominação era mais aspiracional do que exata, refletindo o otimismo com 
que as técnicas de Design Gráfico estavam a ser aplicadas em escalas maiores e 
em muitos sentidos. 

Por esta altura não é de surpreender, que especialidades e entidades relaciona-
das à “comunicação” proliferaram ao redor dos meios académicos. Essa prolife-
ração gradualmente levou a uma confusão administrativa nesses meios. Foi nes-
se cenário, décadas depois, que o plano de “Comunicação Visual” foi indicado 
como alternativa ao “Design de Comunicação”.

Mesmo no seio dos meios académicos, a introdução da denominação “Comuni-
cação Visual” parece ter sido um retrocesso nalguns aspetos. Historicamente, 
coincidiu com a rápida adoção de computadores e meios digitais como ferra-
menta predominante em praticamente todos os aspetos dos processos criativos, 
desde o desenvolvimento de componentes (escrita, imagem, forma, colagem) 
por meio de ciclos inteiros de produção e distribuição. No entanto, aumentos 
rápidos na capacidade, sofisticação e integração desses dispositivos eletrónicos 
também geraram formas mais complexas de medias híbridas: em termos de pro-
dução, permitindo que Designers Visuais pudessem explor formas interativas 
e de áudio baseadas no tempo e a sua consequente integração prática. A nível 
do recetor, permitiu que o público fizesse o mesmo, alimentando assim uma 
crescente procura de medias híbridas. A esse respeito, é lamentável que a de-
nominação “Comunicação Visual” tenha sido introduzida exatamente quando os 
avanços técnicos que permitiam a medias híbridas de massa tornaram as possi-
bilidades não explícitas no “Design de Comunicação” mais acessíveis. Por outro 
lado, pode-se afirmar que o “Design Gráfico” mostrou pouco interesse aquando 
o surgimento de medias interativas baseadas no tempo, porque tradicionalmen-
te a diretriz ainda estava orientada para o ofício e os meios tecnológicos digitais 
eram incapazes de atingir algo próximo ao acabamento ou qualidade habitual 

das técnicas “analógicas”. Por exemplo, a composição digital inicial era uma 
aproximação pobre em comparação com suas contrapartes geradas oticamente 
e a qualidade e consistência da cor digital era bruta em comparação com a flexi-
bilidade dos sistemas baseados em pigmentos.

No entanto, as tecnologias digitais desenvolveram-se muito mais rápida e sis-
tematicamente do que os campos de prática especializados, como o “Design 
Gráfico”, foram capazes de absorver.

Como resultado, esses campos especializados na prática adotaram apenas as-
petos muito limitados dessas novas capacidades técnicas. Assim, enquanto a 
prática do “Design Gráfico” lutou, para bons e maus resultados, com o que veio 
a ser chamado de “Edição Eletrónica” (em essência, layout de página digitalizada 
e processamento de imagem), ela falhou em responder organicamente a outros 
desenvolvimentos cruciais, como a repentina ascensão da Internet. Nesse senti-
do, então, a promessa não realizada do ambicioso nome “Design de Comunica-
ção” - exposta no pensamento comunitário, organicista e utópico de McLuhan 
- transformou o antigo nome em algo impróprio. Nesse sentido, a “Comunicação 
Visual” tem a virtude de ser mais precisa.

Afinal, quando é que precisamos de um Designer Gráfico?

A questão, então, é se há no processo comunicativo uma validade universal 
potencial para o “Design de Comunicação”. Essa questão remete ao problema 
aqui colocado sobre um multilinguismo básico que, por um lado, exige meios 
comunicativos e articulação com a língua em questão mas, por outro lado, é 
parcialmente sustentado por um anseio pelo universal compartilhado na comu-
nicação que “derruba paredes”. O “Design de Comunicação” está no cerne desta 
contradição e dupla exigência, e está atualmente a trabalhar de forma ativa na 
conceção de novos métodos, ciente da continuidade dos velhos processos e ex-
perienciais comunicacionais, neste mundo que se diz e quer global.

Comunicação Visual é uma denominação concebida e destinada a descrever a combinação de elementos textuais, fi-
gurativos, formais e / ou baseados no tempo para transmitir significados maiores que a soma das partes; não se trata 
apenas transmitir ideias, mas fazê-lo com efeito intensificado.

fo
to

 -
 C

ar
lo

s 
R
o
d
ri

g
u
es



4 - novembro de 2021

Leonor Rocha *

No âmbito da disciplina de área de Expressões, os Professores Carlos Rodrigues 
e Nuno Garcia propuseram à turma do curso profissional APS 21 fazer a “Pirâmi-
de do Ódio” para comemorar o “Dia Global da Dignidade”, no dia 25 de outubro.

Para saber o que é a Pirâmide do ódio, fiz uma pequena pesquisa na Internet e 
encontrei a seguinte definição: “esta mostra comportamentos distorcidos/pre-
judiciais crescendo em complexidade de baixo para cima. Ainda que os com-
portamentos, em cada nível, tenham um impacto negativo nos indivíduos e nos 
grupos, à medida que se sobe na pirâmide, os comportamentos têm consequên-
cias mais perigosas e que podem colocar a vida em perigo” (adl.org/education/
resources/Tools-and-strategies).

Como podemos ver através na frase anterior, a ideia de construir uma pirâmide 
foi mostrar e envolver toda a comunidade escolar em atividades que nos levas-
sem a pensar um pouco nos comportamentos que temos no nosso dia-a-dia e a 
tentar melhorá-los. Se pensarmos um pouco nos outros, se agirmos com digni-
dade e com respeito, podemos mudar o mundo, torna-lo “um pouco melhor do 
que o encontrámos” (Baden Powell, Fundador do Escutismo)

A nossa pirâmide encontra-se no átrio da escola secundária e é muito agradável 
ver as mensagens que têm chegado e que têm completado a nossa pirâmide 
mostrando e trabalho e empenho.                                                                  

Espero que nos lembremos disto todos os dias e não só nestes dias.

* APS21

DIA GLOBAL DA DIGNIDADE

O Dia Global da Dignidade comemora-se, desde 

2008, em escolas de todo o mundo. Milhares de vo-

luntários, com o apoio de professores e educadores, 

atuam como dinamizadores desta iniciativa promo-

vendo nas escolas debates em torno dos princípios 

da dignidade.

Em Portugal, esta comemoração teve início em 2014 

através da Global Shapers, uma comunidade global 

na dependência do Fórum Económico Mundial, ten-

do a nossa escola participado desde o primeiro ano, 

por ação da nossa ex-aluna Joana Brioso. 

O Dia Global da Dignidade integra-se na Estratégia 
de Educação para a Cidadania da Escola e conta com 
a participação ativa de várias estruturas: a Escola 
Amiga dos Direitos Humanos, o Teatro Histérico, o 
grupo Bem-vindos à Escola, a Biblioteca Eugénio de 
Andrade, Dias de Escola, enfim, professores, alunos 
e funcionários e até ex-alunas que se envolveram de 
corpo e alma na celebração desta efeméride, mos-
trando que os valores da dignidade humana são 
transversais e importam a todos.

O Dia Global da Dignidade  celebrou-se, a nível na-
cional, no dia 20 de outubro, mas no nosso agrupa-
mento as atividades ocorreram entre os dias 20 e 29 

de outubro. E foram muitas:  pirâmide da dignida-
de, sessão com um Global Shaper, projeção do fil-
me “Nós somos o que vemos”, realização de debates 
e jogos, execução de desenhos, postais, cartazes e 
marcadores, redação de biografias, divulgação nos 
canais da escola, como o jornal Olho Vivo e o progra-
ma de rádio dias de Escola.

O Dia Global da Dignidade não se esgota numa se-
mana, pois os seus princípios devem nortear a vida 
de cada um durante todos os dias do ano, mas a 
sua celebração promove a reflexão e a partilha de 
valores e preocupações que tornam a escola mais 
humana.

OLHAR FOTOGRÁFICO

Olga Nabais

Time-lapse fotográfico de Olga Nabais

foto - Leonor Rocha
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Paula Gonçalves

No passado dia 21 de outubro, a turma do 8.º B realizou a atividade de partilha 
de marcadores de livros com professores, funcionários e alunos do nosso agru-
pamento, que os alunos elaboraram com materiais recicláveis, na disciplina de 
Cidadania, para assinalar esta efeméride. 

Os marcadores foram feitos, de acordo com a criatividade dos alunos, com men-
sagens/ pensamentos alusivos à data assinalada, que se celebra na terceira quar-
ta-feira de outubro, a nível internacional. À ideia da partilha de uma mensagem 
juntou-se a da partilha de uma flor ou planta sob o mote “Plante esta ideia…”.

Desde já, fica o agradecimento pelo envolvimento de todos os participantes. 
Bem hajam!

DIA GLOBAL DA DIGNIDADE

Diz o povo que é de pequenino que se torce o pepino. Embora não saibamos 
a origem deste ditado, acreditamos que ele tem algo de verdadeiro. Por isso 
mesmo, os meninos e as meninas do 1º ciclo, das Escolas EB1 do Salgueiro e 
de Sta. Teresinha, incentivados pelas suas professoras Carla Barrau e Ema Brito, 
respetivamente, deitaram mãos à obra e falaram sobre dignidade. E o resultado 
foi: bonitos desenhos, postais, jogos e muita conversa. 

Muito bem, meninos e meninas! Um futuro com dignidade é o que queremos 
para vós.

O DIA DA DIGNIDADE DOS MAIS PEQUENOS

Abriu, dia 2 de janeiro de 20219, ao público, a Casa das Memórias António Gu-
terres, nas Donas. O museu reúne várias peças que foram oferecidas ao secre-
tário-geral da Organização das Nações Unidas quando era primeiro-ministro e 
viajava pelo mundo inteiro.

O Museu Casa das Memórias está lo-
calizado em frente à casa dos avós 
do ex-primeiro- ministro, onde na in-
fância passou muitos dias de férias. 
Alguns habitantes recordaram esses 
tempos com muita vivacidade, refor-
çando que era um rapaz muito bem 
comportado e atento ao mundo que o 
rodeava. A Casa situa-se na zona anti-
ga da aldeia, num pequeno largo onde 
estão localizadas a Igreja Matriz e a 
Casa do Paço.

Durante dois dias, várias turmas visi-
taram este espaço museológico, guia-
dos pelo prof. Pedro Silveira e pela D. 
Antonieta, avó de uma aluna da escola 
e conhecedora de muitas estórias que 
enriqueceram a visita à Casa e à Igre-
ja. 

A generosidade de António Guterres 
foi aqui enaltecida, uma vez que todo 
o espólio constitui uma doação, mas 
também foi referida a simplicidade, 
a humildade e a inteligência daquele 
que agora detém o cargo mais inspira-
dor e mais exigente, no que concerne 
o respeito pelos Direitos Humanos no 
Mundo.

A CASA DAS MEMÓRIAS
A projeção do filme realizado pela ex-aluna da escola Ana Ramos ocorreu no dia 
26 de outubro, na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade. 

Filmado durante a pandemia, teve como objetivo deixar registado o trabalho 
do Grupo de Teatro Histérico levado à cena no final do ano letivo passado, mas 
que, devido às restrições impostas, não pôde contar com a presença habitual do 
público. E sem público não há teatro. 

Assim, a projeção para algumas turmas constituiu um momento particularmen-
te importante para quem trabalhou durante quase dois anos para obter este 
resultado final: um conjunto de textos cujo fio condutor era a viagem. Viagens 
de lazer, viagens de fuga ou de busca de outras vidas. Nas palavras de autores 
consagrados, como Afonso Cruz, Ferreira de Castro, Álvaro de Campos, mas 
também de jovens autoras e ex-alunas como a Carolina Fidalgo. São palavras 
que nos questionam, enquanto público e enquanto povo de acolhimento, belissi-
mamente representadas pelos jovens atores Rodrigo, Dinis, Luna, Beatriz, Joana, 
Margarida e Eduardo, solidamente apoiados pelos técnicos Dinis e Nuno, todos 
dirigidos pelo professor António Pereira. Mais um trabalho de excelência, como 
só o Histérico parece saber fazer.

A sessão contou com a presença de alunos e pais recentemente chegados ao 
Fundão, na condição de imigrantes, e também de outras pessoas que estão na 
cidade para desenvolver projetos artísticos, por exemplo. 

A conversa levou a momentos profundamente emotivos, encontro de ideias, par-
tilha de experiências que tornam a comunidade mais rica e a escola mais inclu-
siva.

NÓS SOMOS O QUE VEMOS

http://bibliotecasaef.blogspot.com/
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Os Global Shapers vieram à escola e os alunos contaram as suas histórias pes-
soais de dignidade

GLOBAL SHAPERS

1.Todo ser humano tem o direito de ter uma vida digna.

2. Uma vida digna significa uma oportunidade para explorar o 
seu potencial, com os requisitos básicos que todo ser humano 
precisa, tal como saúde, educação, rendimento e segurança.

3. Dignidade significa poder ter a liberdade de tomar decisões 
sobre sua vida e ser respeitado por direito.

4. A dignidade deve ser o princípio básico de orientação para 
todas as ações que tomamos.

5. Fundamentalmente, a nossa própria dignidade é interde-
pendente da dignidade dos outros.

PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE

“O Rapaz Escondido” de Katherine Marsh

SINOPSE

Quando tudo parece perdido, surgem os verdadeiros heróis. Ahmed fugiu da 
guerra, embarcando numa perigosa viagem da Síria até à Europa. Apesar de per-
der o pai nesta dura jornada, mantém a esperança de encontrar uma vida melhor 
em Bruxelas, a cidade que agora o acolhe. Mas depressa percebe como é difícil 
sobreviver sozinho, e acaba por se esconder secretamente na cave de Max. Max 
é um rapaz americano que se mudou recentemente com a família para a capital 
belga. Também ele se sente sozinho no mundo e com saudades do seu país. 
Descontente com a realidade em que agora vive, Max procura novos desafios 
e aventuras. Quando os caminhos destes dois rapazes se cruzam, nasce uma 
amizade inesperada e secreta. Juntos, desafiando todas as regras, preconceitos 
e convenções, iniciam uma luta heroica e reencontram a esperança e a coragem 
para mudarem os seus destinos. Um livro baseado nas experiências reais da 
autora. Um tributo à resiliência, à amizade e aos heróis que encontramos diaria-
mente no nosso caminho.

LEITURAS
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LEITURAS

“O Rapaz ao Fundo da Sala” de Onjali Q. Raúf “Uma esperança mais forte do que o mar” de 

Melissa Fleming

SINOPSE

Um livro sobre um tema atual, visto 
pelo olhar de uma criança. Uma história 
memorável e premiada, que salienta a 
importância da amizade e da bondade 
num mundo tantas vezes intolerante e 
sem sentido. Há um colega novo na tur-
ma. Ele senta-se sempre na última fila, 
mas não fala com ninguém nem olha 
para ninguém. Este rapaz enigmático 
e misterioso não sorri. O seu nome é 
Ahmet. Intrigados, quatro meninos 
muito especiais tentam fazer amizade 
com ele e conhecer a sua história. Des-
cobrem que o Ahmet é um rapaz refu-
giado que foi separado da família. Ele 
teve de abandonar o seu país para fugir 
à guerra. Uma vez que nenhum adulto 
consegue ajudar o Ahmet a reencontrar 
a família, o quarteto de amigos elabora 
um plano audaz — nada mais do que A 
Melhor Ideia do Mundo — que os leva-
rá numa aventura extraordinária envol-
vendo a própria Rainha de Inglaterra!

SINOPSE

Uma Esperança Mais Forte do que o 
Mar é uma chamada de atenção para a 
situação dramática por que passam lar-
gos milhares de refugiados sírios que 
procuram abrigo na Europa, tentando 
escapar a uma guerra que destruiu o 
seu país. Esta é a história extraordiná-
ria de uma jovem corajosa e da sua luta 
pela sobrevivência. «Melissa Fleming é 
a porta-voz mais competente que eu 
encontrei em 45 anos de vida política 
e profissional. Mas o que este livro de-
monstra vai muito para além disso. Ele 
revela não só o conhecimento profun-
do do tema dos refugiados em toda a 
sua complexidade, a inteligência das 
análises e o talento literário da autora, 
mas também uma extraordinária sen-
sibilidade humana, um profundo em-
penhamento militante numa causa tão 
nobre e uma total solidariedade com os 
que sofrem, com os mais vulneráveis 
dos vulneráveis neste mundo cruel. Um 
livro admirável duma autora que o não 
é menos.» António Guterres

“Emigrantes”

de Ferreira de Castro

SINOPSE

Emigrantes é um romance de Ferreira 
de Castro publicado pela primeira vez 
em julho de 1928. É a maior obra literá-
ria e testemunho humano sobre o dra-
ma da emigração portuguesa. A obra 
é composta por um relato flagrante da 
sordidez do sistema económico de de-
sigualdades e injustiças do capitalismo.

“Na Mala do Imigrante” de Lígia Pereira Boldori

SINOPSE

Um livro sincero e emotivo, cómico e 
trágico; que de uma forma sem rodeios 
ou intimidações retrata a realidade das 
mais diferentes situações vividas por 
um imigrante. É composto por capítu-
los desenvolvidos em pequenas narrati-
vas. A leitura torna-se assim dinâmica e 
simplificada, proporcionando ao leitor 
mais praticidade e vibração! A rique-
za descritiva; pormenorizada, o fará 
sentir-se parte integrante da história. 
Emoções estarão à flor da pele do lei-
tor; onde as lágrimas, a raiva, o amor, 
o sentimento de injustiça, compaixão 
e muitos outros sentimentos, irão to-
mar conta de si, em cada leitura de 
cada capítulo/história. A cronologia da 
obra desenvolve-se baseada na história 
de um imigrante. Cada acontecimento 
relata uma parte do processo de imi-
gração: adaptação, adoção, vivência e 
convivência, que “um e todos” são pas-
síveis de experienciar.

DIAS DE ESCOLA 
PROGRAMA DE RÁDIO

SEXTA-FEIRA 19:00 / 20:00 HORAS
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PARLAMENTO DOS JOVENS 2019/2021

A edição 2021/2022 do Parlamento dos Jovens já tem tema:

Básico:  Fake news: que estratégias para combater a desinformação?

Secundário:  Fake news: o impacto da desinformação na democracia.

Diogo Silva

Violência Doméstica e no Namoro: da 
sensibilização à ação!

Chegou ao fim mais uma edição do par-
lamento dos jovens. Esta edição, que 
por causa da pandemia se estendeu 
por mais tempo do que o habitual, teve 
o seu início ainda em 2019 e prolon-
gou-se até ao dia 15 de junho de 2021, 
data da sessão nacional. O tema desta 
edição foi violência doméstica e no na-
moro.

1.ª fase: Sessão Escolar
A primeira fase iniciou-se em 2019. 
Nesta fase foi formada uma lista, a lis-
ta A, composta por dez elementos de 
quatro turmas diferentes, sendo um 
dos alunos do 8.º e os restantes do 9.º. 
Após a formação da lista foram apre-
sentadas três medidas relacionadas 
com o tema da violência doméstica e 
no namoro, que serviram de suporte 
para o programa eleitoral. A campanha 
eleitoral decorreu sem muita agitação 
e baseou-se sobretudo na divulgação 
oral das medidas da lista e do projeto.

No dia 22 de janeiro foi organizado um 
debate, que contou com a participação 
dos alunos da lista do ensino básico e 
dos alunos da lista do ensino secundá-
rio. Neste debate foram postas à prova 
as medidas e as ideias de ambas as lis-
tas. Destaca-se também a realização de 
uma sessão, que decorreu no dia 24 do 
mesmo mês, com a Senhora Deputada 
Dr.ª Joana Bento. Nesta sessão a Senho-
ra Deputada respondeu a questões re-
lacionadas com os deputados e as suas 
funções, e o funcionamento da Assem-
bleia da República, exprimindo ainda 
algumas considerações acerca do tema 
desta edição e das medidas das listas.

O dia das eleições decorreu como pre-
visto e após o encerramento das urnas 
iniciou-se a contagem dos votos. Dos 
533 eleitores inscritos 389 votaram, 
sendo os votos distribuídos da seguin-
te maneira: 381 votos para a lista A, 
4 votos brancos e 4 votos nulos. Com 
as eleições terminadas e os resultados 
apurados estava tudo pronto para a 
sessão escolar.

Na sessão escolar foram aprovadas as 
seguintes medidas:

1. Aumentar as ações de sensibilização 
em contexto escolar e prestar auxílio 
psicológico a jovens vítimas ou teste-
munhas de violência no namoro/do-
méstica para quebrar o “ciclo” da mes-
ma e os seus impactos.

2. Melhorar programas de terapia com-
portamental e psicológica dentro dos 

estabelecimentos prisionais e nos ca-
sos sinalizados.

3. Tornar a justiça mais célere, aper-
feiçoando as formas e canais de comu-
nicação entre as diferentes entidades 
envolvidas nos processos de violência 
doméstica.

De seguida foram eleitos para a ses-
são distrital os alunos João Madrinha, 
Alexandre Roque e Diogo Silva, como 
deputados efetivos, Beatriz Gonçalves 
como deputada suplente e Melissa Fer-
reira como candidata à presidência da 
mesa da sessão. Por último, foi esco-
lhido o tema para debate da edição se-
guinte: combate à corrupção.

2.ª fase: Sessão Distrital
A sessão distrital realizou-se em Proen-
ça-a-Nova, a 9 de março de 2020. Esti-
veram presentes a representar o Agru-
pamento de Escolas do Fundão (AEF) 
os três deputados efetivos eleitos na 
sessão escolar, assim como a candida-
ta à presidência da mesa, que foi eleita 
para presidir a sessão. A viagem durou 
cerca de uma hora e à chegada fomos 
muito bem recebidos. Indicaram-nos 
os lugares e, após um curto período 
de tempo em que se esperava a che-
gada de todos os participantes, a ses-
são distrital de Castelo Branco teve o 
seu início. Além da presidente, Melis-
sa Ferreira, a mesa era composta por 
uma vice-presidente, Alexandra Cabral, 
e por uma secretária, Matilde Folgado. 
Junto à mesa, quatro convidados: a se-
nhora deputada Dr.ª Cláudia André; a 
Senhora Diretora Regional do Institu-
to Português do Desporto e Juventude 
do Centro, Dr.ª Catarina Durão; a Sra. 
Representante da Direção de Serviços 
Regional de Educação do Centro, Dr.ª 
Cristina Ferreira; e o Senhor Presiden-
te do Município de Proença-a-Nova, Dr. 
João Lobo. Cada um destes quatro con-
vidados teve direito a uma intervenção 
de três minutos. Focaram-se essencial-
mente na importância do tema deste 
ano, congratulando também a realiza-
ção de mais uma edição do Parlamento 
dos Jovens e elogiando o empenho e 
a dedicação que os jovens demonstra-
ram até ali.

A sessão decorreu com normalidade e 
o entusiasmo dos participantes era ób-
vio. As medidas apresentadas pelos de-
putados do AEF foram as mais votadas 
e depois de algumas emendas e adita-
mentos às medidas originais, o Projeto 
de Recomendação do círculo de Caste-
lo Branco foi aprovado:

1. Aumentar as ações de sensibiliza-
ção dirigidas a toda a sociedade, e não 

apenas num contexto escolar, e prestar 
auxílio psicológico a vítimas ou teste-
munhas de violência doméstica ou no 
namoro, para quebrar o seu ciclo e os 
seus impactos.

2. Melhorar os programas de terapia 
comportamental e psicológica dentro 
dos estabelecimentos prisionais e pos-
sível cumprimento de determinado nú-
mero de horas por dia de trabalho co-
munitário, mantendo a encarceração.

3. Tornar a justiça mais célere, refor-
çando a formação das autoridades e 
aperfeiçoando as formas e os canais de 
comunicação entre as diferentes enti-
dades envolvidas nos processos de vio-
lência doméstica.

4. Disponibilizar um cheque-psicólogo 
às instituições escolares e de saúde, 
mediante apresentação do número de 
segurança social pelo utente, e pos-
terior comparticipação do Estado nas 
consultas no setor privado, visando in-
centivar as vítimas a beneficiar da aju-
da psicológica necessária.

Depois da aprovação do Projeto de re-
comendação foi realizada a eleição dos 
deputados à sessão nacional. Um por 
um, os deputados votaram em três es-
colas que queriam ver levadas à sessão 
nacional e as vencedoras foram: a Es-
cola Básica e Secundária de Alcains, a 
Escola Secundária de Fundão e a Escola 
Básica Padre António Lourenço Farinha. 
Os deputados do AEF ficaram muito 
contentes com os resultados e garan-
tiram que iriam dar o seu melhor para 
representar o distrito na sessão nacio-
nal. Antes do encerramento os deputa-
dos elegeram ainda Alexandre Roque, 
deputado do AEF, como porta-voz do 
Círculo de Castelo Branco.

3.ª fase: Sessão Nacional
Por fim, chegou a tão aguardada ses-
são nacional, que este ano foi um pou-
co diferente. Com uma pandemia ainda 
presente nas nossas vidas, um evento 
desta dimensão teve que contar com 
medidas preventivas. Este ano, con-
trariamente a anos anteriores, a ses-
são nacional decorreu em apenas um 
dia. Outra grande mudança foi o local, 
ou melhor, os locais escolhidos para 
se realizar a sessão. Este ano não foi 
realizada na Assembleia da República, 
como aconteceu em anos anteriores, 
mas sim em diferentes pontos do país 
dependendo do círculo a que se perten-
cesse. Por exemplo, a localidade esco-
lhida para os círculos de Castelo Branco 
e Leiria foi a vila da Sertã. As regras de 
higiene estiveram sempre presentes: 
o uso de máscara obrigatório, a higie-
nização das mãos e o distanciamento. 
Foram ainda feitos testes a todos os 
participantes na chegada ao local.

A sessão propriamente dita foi realiza-
da por videoconferência. Embora tenha 
havido algumas falhas de conexão e de 
luz, nada pôs em causa a participação 
ou o empenho dos deputados.

Participaram cerca de 128 deputados 
que mesmo separados fisicamente 
conseguiram chegar a um consenso e 
aprovaram vinte e duas medidas que 
fizeram parte da Recomendação à As-
sembleia da República. Salientar que 
três destas medidas (11, 23 e 29) fo-
ram trazidas da sessão distrital de Cas-
telo Branco.

No final, os deputados regressaram a 
casa orgulhosos pelo trabalho realiza-
do e com um sentimento de missão 
cumprida.

Chegada à Casa da Cultura da Sertã, local da Sessão Nacional

O nosso aluno Diogo Silva acompanhou a Sessão Nacional do 
Ensino Básico do Programa Parlamento dos Jovens na qualida-
de de Jornalista tendo elaborado uma reportagem. 
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A MÚSICA QUE NOS UNE

Inês Freire, Lara Nunes, Maria Baptista, Matilde Bento, Pedro 
Oliveira

“A música que nos une”
Um projeto solidário

No dia 14 de junho, o projeto criado e desenvolvido na disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento, pela turma 9ºA de ensino articulado foi, finalmente, concluído. 

O projeto “A música que nos une” começou há cerca de um ano atrás, quando 
os alunos decidiram angariar dinheiro através de uma venda de bolos, com o 
objetivo de comprar instrumentos para serem doados aos refugiados, acolhidos 
no Seminário do Fundão. Esta venda acabou por ter bastante sucesso, tendo 
conseguido muito lucro. Em acréscimo, este projeto pôde contar com a ajuda 
do patrocínio da Loja Amadeus e do Restaurante Hermínia. Com o dinheiro an-
gariado foi possível comprar os seguintes instrumentos musicais: dois Cajons e 
uma Darbuka. 

A razão pela qual o término do projeto foi tão demorado, deve-se essencialmen-
te à pandemia causada pelo vírus Sars-CoV 2. Todavia, após um ano, o objetivo 
acabou por ser alcançado, com êxito. Toda a turma, assim como as professoras 
que a acompanharam, Célia Freitas e Carla Duarte, ficaram extremamente satis-
feitas com o resultado final do projeto. 

Este projeto solidário contribuiu para a felicidade tanto dos alunos, como dos 
refugiados, que agora possuem uma maneira mais fácil de expressar os seus 
sentimentos através da música.

Joana Silva e Joana Tinalhas *

Eugénio de Andrade, pseudónimo de 
José Fontinhas, nasceu 19 de janeiro de 
1923, na Póvoa da Atalaia. 

Mudou-se para Lisboa aos dez anos 
devido à separação dos seus pais. Fre-
quentou o Liceu Passos Manuel e a Es-
cola Técnica Machado de Castro, tendo 
escrito os seus primeiros poemas em 
1936. 

Em 1942, editou o seu primeiro livro, 
“Adolescentes”, mas é com “ As Mãos e 
os Frutos”, mais tarde, em 1948 , que 
ele se torna mais conhecido.

Em 1943 mudou-se para Coimbra, onde 
permaneceu até 1946, após cumprir o 
serviço militar.

Em 1947,  já em Lisboa, tornou-se fun-
cionário público, exercendo durante 35 
anos as funções de Inspetor Adminis-
trativo do Ministério da Saúde. 

Recebeu inúmeras distinções, entre as 
quais o Prémio da Associação Interna-
cional de Críticos Literários (1986), Pré-
mio D. Dinis da Fundação Casa de Ma-
teus (1988), Grande Prémio de Poesia 
da Associação Portuguesa de Escritores 
(1989) e Prémio Camões (2001). A 8 de 
julho de 1982 foi feito Grande-Oficial 
da  Ordem Militar de Santiago da Es-
pada, do Mérito Científico, Literário e 
Artístico, e a 4 de fevereiro de 1989 foi 
agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do 
Mérito.

Faleceu a 13 de junho de 2005, no Por-
to, após doença  neurológica prolonga-
da. Encontra-se sepultado no Cemitério 
do Prado do Repouso, no Porto. A sua 
campa é rasa em mármore branco, de-
senhada pelo arquiteto seu amigo Siza 

BIOGRAFIA DE EUGÉNIO DE ANDRADE

Vieira, possuindo os versos do seu livro 
de poemas As Mãos e os Frutos.

Foi para ti que criei as rosas.

Foi para ti que lhes dei perfume.

Para ti rasguei ribeiros

e dei às romãs a cor do lume.

 

Foi para ti que pus no céu a lua

e o verde mais verde nos pinhais.

Foi para ti que deitei no chão

um corpo aberto como os animais.  

 

In: As Mãos e os Frutos (1948)

* 8º INOVA

Inês Ramos e Alexandre Chorão *

BIOGRAFIA DE GUSTAV ELIJAH

Gustav Elijah, mais conhecido como 
Lil Peep, nasceu a 1 de novembro de 
1996 em Allentown, na Pensilvânia, 
Estados Unidos. Morreu a 15 de se-
tembro de 2017.

Ele foi um músico norte-americano, 
rapper e modelo.

Em 2015, ele publicou a sua primeira 
mixtape, “Lil Peep Part One”, com al-
gum sucesso, criando 4.000 exibições 
na primeira semana. No mesmo ano, 
lançou o seu primeiro EP “Feelz” e ou-
tra mixtape.

Em 2017, Lil Peep, quando morava em 
Londres, foi membro do grupo Goth-
BoiClique. Era conhecido pelo uso e 
abuso de substâncias tóxicas, especial-
mente pelo vício abusivo em cocaína, 
ecstasy, e Xanax algo que ele próprio 
referia regularmente nas suas letras e 
posts nas redes sociais. Num dos seus 
post no Instagram, Lil Peep proclamou-
-se como um “junkie produtivo”, dizen-
do “não use drogas”. Ele era também 
bastante sentimental nas músicas que 
produzia sobre a sua conturbada rela-
ção com a sua mãe.

Com apenas 21 anos, ele foi encontra-
do morto no autocarro, onde seguia 
caminho para uma das suas apresen-
tações. A possibilidade de assassinato 
foi descartada. Acredita-se que a morte 
dele foi resultado de uma overdose aci-
dental.

Num dos seus “posts”, podemos ler 
“When I die, you love me” (“Quando eu 
morrer, tu amar-me-ás”).

* 8º INOVA
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Na aula de Português, entre anáforas, metáforas e compara-
ções

ESCRITA CRIATIVA ... 8º INOVA

Nuno Augusto, Marco Morei-
ra, Tomás Cancela e Rodrigo 
Santos

A minha aldeia é…

A minha aldeia é muito pequena 

A minha aldeia é bonita! 

A minha aldeia é muito alegre! 

É um lugar com muito convívio!

Todos sabem o que acontece

Quem entra e quem sai,

quem estuda e não estuda

Na minha aldeia, todos se conhecem

É um pequeno paraíso!

João Pedro Carvalho, Cristia-
no Afonso, João Miguel Gavi-
nhos e Ricardo Quintas

A vida é …

A vida é feita de altos e baixos

A vida é feita de escolhas

certas ou erradas

A vida é uma festa!

Tal como na discoteca

É preciso vivê-la

na juventude, em festa!

A vida é como uma história

É uma história que criamos

É preciso ter cabeça para as escolhas

A vida é saber aproveitar

A vida é termos orgulho no que faze-
mos

Saber viver, saber estar!

Joana Tinalhas, Eduarda Mo-
reira, Joana Silva e Juan Car-
los

Um amigo é…

Um amigo é alegria!

Um amigo é importante.

O amigo é aquele que nos ajuda

O amigo faz-nos sentir um misto de 
emoções.

Um amigo é um barco no mar

Um amigo é uma pessoa incrível

O amigo é aquele que nos ouve

O amigo é como um irmão.

Um amigo é uma casa onde nos senti-
mos seguros

Um amigo é um sorriso!

Catarina Manique *

O Conselho Superior de Magistratura é 
o órgão do Estado ao qual estão consti-
tucionalmente atribuídas as competên-
cias de nomeação, colocação, transfe-
rências, promoção e exercício da acção 
disciplinar dos juízes dos tribunais ju-
diciais e, simultaneamente, um órgão 
de salvaguarda institucional dos juízes 
e da sua independência.

Surgiu com a instauração da democra-
cia em Portugal e tem a sua sede em 
Lisboa. Com a Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa de 1976 libertaram-se 
os tribunais da tutela do executivo e 
consagrou em termos inequívocos a in-
dependência do poder judicial. No dia 
23 de março de 1977 reuniu-se, então, 
pela primeira vez o Conselho Superior 
da Magistratura.

O Conselho Superior de Magistratura é 
composto por um presidente que é por 
inerência o Presidente do Supremo Tri-
bunal de Justiça, por vogais sendo dois 
deles nomeados pelo Presidente da Re-
pública, sete eleitos pela Assembleia 
da República e os outros sete eleitos 
pelos Magistrados Judiciais. 

AQUI HÁ DIREITO

Este órgão garante a independência 
dos juízes e dos tribunais e a separa-
ção de poderes. Contribui para um fun-
cionamento do Sistema Judiciário com 
qualidade e sem demoras injustificada, 
corporizando os direitos dos cidadãos 
ao acesso ao direito e à tutela jurisdi-
cional efetiva. 

Sendo assim, os cidadãos têm acesso a 
este órgão? Sim!! 

Podemos apresentar uma queixa ao 
Conselho Superior de Magistratura, 
quando considerarmos que houve al-
guma violação, por parte de um magis-
trado judicial, seja de que instancia for, 
de um dever profissional, ato ou omis-
são da sua vida pública ou que nela se 
repercutam casos incompatíveis com a 
dignidade indispensável das suas fun-
ções. No entanto, este órgão não pode 
mudar decisões judiciais, pois não é 
um tribunal de recurso. Estas funções 
estão atribuídas por lei a tribunais su-
periores.

* TSJ20

Rosa Antunes 

(turmas envolvidas 8ºA, 8ºE e 
8ºF até agora; partilha de do-
cumentos diversos/trabalhos 
realizados na classroom da 
CDD; subgrupo de Português; 
BECRE; Olho Vivo; Programa 
de Rádio da Escola)

Conto do Tibete

O príncipe perfeito

Era um príncipe excecionalmente belo. 
A sua postura sobressaía de tal modo 
que não podia passear em nenhum 
lado sem que todos, inclusivamente na 
corte, o fitassem embevecidos. Era tão 
incómodo e opressivo ter de suportar 
constantemente os olhares e êxtases 
dos outros que o príncipe idealizou um 

Sou como sou. Promoção da autoestima em meio escolar

sistema de espelhos que refletia um re-
trato fiel que haviam feito dele e dava a 
impressão de o reflexo do príncipe ser 
realmente o jovem atraente. Desde que 
recorressem à artimanha num dos sa-
lões do palácio, as pessoas apinhavam-
-se para ver o “príncipe”, e este chegava 
mesmo a misturar-se com a multidão 
sem que ninguém reparasse nele. Es-
tavam todos tão embevecidos com o 
reflexo que não reparavam no príncipe.

DIZ O SÁBIO:   

EXTASIADOS PELOS REFLEXOS, NÃO 
NOS APERCEBEMOS DA REALIDADE.

In Contos Espirituais do Tibete, Ramiro 
Calle, Albatroz, distribuição Porto Editora 
2021

Perguntas: 

- Não acontece a mesma coisa quando 
os jovens que postam fotografias com 
filtros na internet deixam de conviver 
com os colegas de turma nos interva-
los?

- Ficamos quase sempre deslumbrados 
com a beleza física. Será que é mais im-
portante do que a valorização das nos-
sas qualidades, dos nossos talentos?

Frase de Ramiro Calle: 

“Infinitamente mais importante do que 
o brilho da mente é o brilho do cora-
ção.”

DIAS DE ESCOLA - PROGRAMA DE RÁDIO

SEXTA-FEIRA 19:00 / 20:00 HORAS

Conselho Superior de Magistratura
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Margarida Sousa Fernandes *

A situação sentida no mundo atual é de profunda dor. Vidas perdidas, a fome, 
a guerra e o extremismo estão cada vez mais presentes. É feito o possível para 
garantir as melhores condições àqueles que fogem em busca de paz, mas o que 
não deve ser feito é incitar o ódio às almas que foram condenadas pela força 
incontrolável da vida. 

No que diz respeito aos emigrantes, dando especial atenção aos refugiados de 
guerra, a única coisa que vemos neles são as suas simples vestes, a mala que 
consigo carregam e o seu rosto de profundo cansaço; no entanto, têm a deter-
minação de começar uma vida nova. Após chegarem a terra firme, estes vão 
sujeitar-se a qualquer situação que não envolva o ambiente bélico, fazendo tudo 
o que têm ao seu alcance para proteger e salvaguardar o seu cantinho de paz.

A bagagem assente nas suas mãos possui um peso material, mas não será esta a 
mais dolorosa de carregar, mas, a bagagem emocional. O peso de uma vida está 
armazenado e atolado no pequeno e frágil espaço que designamos de “coração” 
e, por vezes, não há nada que possamos fazer para aliviar este peso.

O pesadelo aterrorizante de perder a família, de deixar para trás os seus lares e 
memórias, de abandonar as suas crenças e de, sobretudo, lidar com o precon-
ceito diariamente (sendo encaixado num estereótipo perigoso e desajeitado por 
parte da sociedade que constituem os países acolhedores) parece-me um total 
massacre à mente humana. 

Levam consigo tudo o que necessitam para partir e se fixarem no seu próximo 
destino, mas o peso que carregarão eternamente no coração jamais poderá ser 
suavizado, e isto sim, é um verdadeiro atentado à consciência individual, essen-
cialmente causado por parte daqueles que os rejeitam, exploram e discriminam. 
A guerra não se tornou apenas externa, dizimadora e física, mas também interna 
e mental, consumindo-lhes lentamente a alma. 

É desta guerra “invisível” que somos incapazes de ajudar alguém a escapar e, por 
isso, não devemos ser mais uma causa de sofrimento, mas sim, acolher estas 
pessoas e tornarmo-nos um porto seguro para as mesmas.

* 12º LH

REFUGIADOS

Darlene Justo *

Artigo sobre a conversa do ilustrador Sebastião Peixoto com os alunos de artes:

Sebastião Peixoto, ilustrador de 40 livros publicados, numa conversa com os 
alunos de artes, desvenda os mistérios sobre os “bonequinhos” que aparecem 
nos livros.

Formado em pintura, na universidade de Artes Plásticas, do Porto. Sebastião tra-
balhou como professor de educação visual, após deixar a mesma. Neste período, 
por entre as entrelinhas da sua vida, foi descobrindo a sua paixão pela ilustra-
ção, que viria a ser a sua ocupação fixa, passados 4 a 5 anos como professor.

Já integrado no mundo da ilustração, Peixoto afirma, que ilustrou nacionalmente 
e internacionalmente, para países como: Irão, Brasil e Espanha. A estratégia de 
trabalho mantém-se a mesma para todas as obras, sendo ela: a leitura repetitiva 
e intensiva do texto, para entender muito bem o que a ilustrar.

Após esta fase, procede à construção de uma planificação das ilustrações, para 
poder ter uma noção de como ficam as imagens com as letras. Logo de seguida, 
faz os primeiros esboços de cenários e personagens, em peças separadas, para 
depois organizar e compor todos eles. 

“Às vezes para desenhar um sorriso, eu sorrio, para conseguir captar melhor a 
expressão”, declara Sebastião ao explicar como dá vida aos seus personagens. 
Afirma ainda que, existe uma ligação entre o lápis e o corpo, e como tal, alguns 
personagens por ele desenhados, refletem um pouco de si.

Em suma, a ilustração vai muito da interpretação, talento e criatividade para 
dar vida às figuras dos livros, características que Sebastião utilizou para ilustrar 
todos os seus livros, entre eles “a raposa fabulosa”. Livro o qual alavancou a pos-
sibilidade de esta conversa com os alunos acontecer.

* 11º CSEAV

SEBASTIÃO PEIXOTO, ILUSTRADOR

O grupo de Espanhol e o Pro-
jeto “Palabras a tu ritmo”, as-
sinalaram o Dia de la Hispa-
nidad (12 de outubro), que 
comemora a projeção da lín-
gua e cultura espanhola no 
mundo, sendo o Espanhol a 2ª 
língua mais falada no mundo,  
com uma exposição no átrio 
da Escola Secundária e na bi-
blioteca possuindo cartazes 
informativos alusivos ao dia, 
bem como objetos referentes 
à cultura espanhola, recuer-
dos, postais e livros. 

DÍA DE LA HISPANIDAD Y FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA 12 DE OCTUBRE

O Grupo de Espanhol do nosso Agru-
pamento desafiou o grupo de dança do 
desporto escolar a participar no dia da 
Hispanidade. O resultado foi uma co-
reografia muito divertida com a parti-
cipação de várias alunas e professoras. 
Obrigada a todas pela excelente inicia-
tiva.

En esta fecha se conmemora la llegada 
de Cristóbal Colon a tierras americanas 
pensando que eran Las Indias, cuando 
en realidad estaba descubriendo un 
nuevo continente.

El 12 de octubre de 1492, Rodrigo de 
Triana avistó la isla de Guananí, en el 
archipiélago de las Bahamas, a la que 
llamaron San Salvador.

Colón llegó a un nuevo continente des-
conocido para los europeos, dando 

comienzo a un puente y proyección 
cultural y lingüística entre los pueblos 
de América y España que se mantiene 
hasta hoy.

La celebración incluye tradicionalmente 
un desfile militar al que asiste el rey, 
junto a la familia real, el presidente del 
Gobierno y otros altos representantes 
de todos los poderes del Estado, com-
prendiendo también los de las autono-
mias.

REFUGIADOSREFUGIADOSREFUGIADOS
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O Grupo de Espanhol

Comemorou-se o Dia de Muertos, tradição mexicana, dia 1 e 2 de novembro, 
com a exposição alusiva elaborada pelos professores de Espanhol com diversos 
trabalhos realizados pelos alunos de Espanhol, caveiras coloridas, máscaras e 
um altar homenageando uma personalidade mexicana, Frida Kahlo.

Segue-se uma breve explicação sobre esta tradição em Espanhol, celebrada em 
alguns países hispano-falantes e um pouco por todo o mundo:

 El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que 
privilegia el recuerdo.

La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre. 
El 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los “muertos 
chiquitos” o niños, y el día 2 de noviembre a los Fieles Difuntos, es decir, a los 
adultos.

Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de 
cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún 
platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda. Se adorna 
las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas y colocar 
velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan 
y lleguen a su destino. Se reúne a las familias para dar la bienvenida a sus seres 
queridos que vuelven del más allá.

Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró en 2008 esta festividad como Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su importancia y significado en 
tanto se trata de “una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo 
de México y del mundo, y como una de las expresiones culturales más antiguas 
y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país.”

DÍA DE MUERTOS - DIA DOS MORTOS

Museu de Arte Contemporâ-
nea de Elvas

No passado dia 27 de outubro, quarta-
-feira a turma tal 19 e Tal20 tivemos 
a oportunidade de visitar o museu de 
arte contemporânea de Elvas e apreciar 
as obras da escultora e arquiteta, Fer-
nanda Fragateiro.

Realizamos a visita com propósito de 
valorizar diferentes formas de conheci-
mento, comunicação e expressão e de 
desenvolver a curiosidade intelectual, 
do gosto pelo saber, pelo trabalho e 
pelo estudo.

No âmbito da componente de cidada-
nia e desenvolvimento foram aborda-
dos os domínios direitos humanos, 
igualdade de género, interculturalida-
de e desenvolvimento sustentável.

A cidade incompleta, nome da exposi-
ção visitada, fenos pensar no que acon-
tece ao nosso redor, onde as obras 
provêm deu uma espécie de atrito ou 
conflito, em que a artista explora a 
exatidão formal nas suas esculturas.

Ao caminhar pelo MACE e admirar 
cada peça que compõe cada exibição 
reparamos em objetos espalhados, 

VISITAS DE ESTUDO

Casa da Pastorícia

Foi com grande alegria e entusiasmo 
que, no passado dia 14 de outubro, os 
alunos do JI/EB da Fatela voltaram a ter 
uma visita de estudo. Após quase dois 
anos de pausa, devido à pandemia, 
este dia foi esperado com grande an-
siedade.

A partida foi cerca das nove horas, 
rumo ao Salgueiro para conhecer a 
Casa da Pastorícia, um espaço que 
mostra as tradições e atividades liga-
das à pastorícia.

Ao longo do dia, os alunos visitaram os 
murais da aldeia (dedicados ao pastor e 
ao almocreve), degustaram a merenda 
do pastor, aprenderam como é a vida 
de um pastor, ficaram a conhecer di-
versos objetos e vocabulário ligado à 
pastorícia e visitaram uma quinta onde 
observaram um rebanho.

intitulados de Materials Lab, que nos 
chamaram á atenção foi nos explicado 
que estes materiais representam refe-
rencias matérias e efetivas da artista.

“Muro”, de 2017, foi uma das primeiras 
obras com que fomos confrontados, e 
simboliza as barreiras e obstáculos que 
nos encontramos na sociedade onde vi-
vemos e no nosso percurso de vida.

“6 de Maio”, de 2018, foi uma das obras 
que nos mais emocionou pelo facto de 
mostrar a história de um bairro interior 
destruído, onde inúmeras memorias fí-
sicas foram arrasadas, erguendo-se um 
local poderoso e frágil á capacidade co-
munitário de resistência.

Com isto, conseguimos concluir os ob-
jetivos propostos, na qual iremos refle-
tir no nosso percurso cultural.

O regresso à escola foi cerca das quin-
ze horas, onde chegaram cansados, 
mas felizes e com mais conhecimentos 
do meio que os rodeia. 

Miriam Matias *

Todos os dias acordo de manhã e preparo-me para ir para a escola.

Na escola gosto de brincar, mas principalmente de aprender. Faço os trabalhos 
com muito gosto, tanto em casa como na escola.

Não tenho preferência nem de aulas nem de disciplinas, gosto de tudo!

Adoro a escola!

* 4º ano - E.B.1 Salgueiro

A ESCOLA
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Tiago Carmona *

A DAC da turma 7ºC é sobre «Sou o 
meu corpo e muito mais». O trabalho 
foi desenvolvido na aula de Educação 
Visual. Primeiro, @s alun@s desenvol-
veram exercícios sobre o desenho do 
corpo humano: o rosto e o autorretra-
to, a anatomia do corpo humano femi-
nino e masculino e os seus cânones. 
Foi, ainda, feito o desenho de modelo 
ao vivo. E finalmente a criação de uma 
banda desenhada original.

Também foi criado um sticker (uma for-
ma de arte urbana) pelo mesmo aluno.

* 7ºC

BD - SOU O MEU CORPO E MUITO MAIS

Darlene Justo

Todos sabemos que estamos perante uma dança quando as pessoas realizam 
movimentos ritmados, seguindo uma cadência própria ou ritmada, originando, 
assim, harmonias corporais, certo? Errado! Nem sempre.

O certo seria dizer que estivemos perante uma dança quando os movimentos 
ritmados nos fazem sentir calor, frio, experienciar angústia ou mesmo euforia; 
quando, a partir de movimentos silenciosos, conseguimos ouvir os corpos gritar. 
Estarmos perante a dança é ouvirmos uma imagem e cheirarmos os sentimentos 
de cada movimento realizado.

Um passo à esquerda, mão direita levantada, dois passos apressados para trás.  

Oh! Chegou uma pessoa. Que barulho irritante! Parece que a qualquer momento 
o candeeiro vai cair.

Um pequeno spoiler para perceberem: o candeeiro não caiu, a única coisa que 
caiu foi o meu queixo quando descobri mais tarde que os barulhos do carro, en-
tre outros barulhos naturais da rua, não eram da rua. Era nada mais, nada menos 
que o som que conduzia o movimento dos bailarinos.

Confesso que foi uma jogada de génio! Para além de criar uma expectativa insa-
ciável sobre o que acontecia naquele palco, também nos fez refletir sobre aquilo 
que nós achamos natural no mundo lá fora.

Será o barulho de um carro? Será o vento a bater nas árvores? Será a chuva a 
cair no chão? Serão esses sons mesmo naturais do mundo lá fora? Afinal o que 
é natural?

DANÇA

Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão

Para requisições escreva-nos para:

bibnumero3@esfundao.pt

Os alunos do 4º ano

A 15 de outubro

o Dia da Alimentação celebrámos.

Com leite e banana, 

batido fizemos.

Com maçãs e peras,

puré fizemos e saboreámos.

E ao almoço

Sumo bebemos.

A ALIMENTAÇÃO

Ao fim da tarde

ao direto assistimos:

O “Lanchinho Boom”

Foi muito divertido!

E foi assim,

que na E.B.1 de Salgueiro

se celebrou!

RECOMENDAÇÕES COVID 19

PROTEJA-SE E PROTEJA OS OUTROS

EVITE QUAISQUER CONTACTOS

DE PROXIMIDADE COM ELEVADO

RISCO DE CONTÁGIO
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No dia 28 de setembro das 10:10 h às 12:55 h a turma Técnico Analises la-
boratorial (TAL 19) recebeu uma oficina de formação feita pela “Aldeia Sabão” 
acerca de saboeira Natural, onde nos foi explicado vários conteúdos tais como: 
o impacto ambiental das actividades industriais, os ingredientes nocivos que por 
vezes usamos sem nos apercebermos, como é realizado um sabonete de origem 
natural utilizando azeite, cera de abelha, óleo essencial e manteiga de cacau.

Testemunhos:

Beatriz Mendes- A formação de sabonetes para mim foi uma atividade bastante 
benéfica pois fez-me refletir sobre alguns produtos que consumimos e que nos 
fazem mal também me proporcionou o conhecimento dos benefícios dos nossos 
próprios sabonetes.

Maryline- Eu gostei desta formação de sabonetes naturais, porque tive mais co-
nhecimentos de saboaria natural e o bem que nos fazem.

Beatriz Moreira- Esta formação mostrou-me o quanto a maioria dos produtos 
que utilizamos no nosso dia a dia são prejudiciais para a nossa saúde sem nos 
apercebermos.

FORMAÇÃO DE SABONETES NATURAL FORMAÇÃO DE COSMÉTICA NATURAL

No dia 12 de outubro das 10:10 h às 12:55 h a turma Tal 19 recebeu mais uma 
oficina de formação feita pela “Aldeia Sabão” sobre a cosmética natural onde 
foram desenvolvidos bálsamos e desodorizantes feitos a partir de produtos na-
turais como óleos essenciais de “Lavanda” e “Teatree”, também nos foi mostrado 
uma gama de produtos feita através de produtos naturais, como desodorizante 
sólido, sabonetes naturais, perfumes e pastilhas efervescentes. 

Testemunhos:

Margarida Torres – “Gostei desta formação porque foi interessante.”

Wadilla Amorim- “Gostei muito de realizar esta formação, não tinha consciência 
que os produtos do mercado tinham tantos químicos que agridem a minha pele, 
agora a minha escolha são produtos de cosmética natural.”

Catarina Diogo- “Achei esta formação muito interessante e benéfica para todos 
nós.”

No âmbito dos DAC, a turma 11ºCSE 
realizou um questionário com o obje-
tivo de avaliar alguns impactos da Co-
vid-19 no concelho do Fundão. A popu-
lação alvo foi a comunidade educativa e 
os seus elementos de ligação. O ques-
tionário, que continha 17 questões, es-
teve disponível online entre os dias 25 
de maio e 1 de junho, tendo-se obtido 
uma amostra de 248 indivíduos.

Este procurou saber qual o impacto do 
confinamento sobre a forma de estu-
dar/trabalhar, de que forma o confina-
mento afetou alguns hábitos diários da 
população e também perceber a opi-
nião dos participantes face às situações 
diretamente relacionadas com a doen-
ça Covid-19.

Quanto ao impacto do confinamento 
sobre a nova forma de estudar/tra-
balhar, verificou-se que 77,8% dos in-
quiridos considerou que a pandemia 
contribuiu para melhorar as suas com-
petências digitais, tendo 69% dos inqui-
ridos afirmado ter competências para 
se adaptar ao teletrabalho. Uma sig-
nificativa maioria, 85,1%, considerou 
haver uma grande sobrecarga de traba-
lho, mas, ainda assim, a produtividade 
na atividade desenvolvida foi mantida 
por 62,9% dos participantes. Cerca de 

metade dos inquiridos não teve neces-
sidade de fazer qualquer investimento 
monetário para fazer face ao ensino à 
distância/teletrabalho.

Durante o confinamento, em média, fo-
ram passadas cerca de 9 horas em fren-
te ao computador, por semana, com um 
desvio padrão de aproximadamente 
4,6 horas, em relação à média, sendo, 
portanto, possível constatar que houve 
uma grande variabilidade ao nível do 
tempo passado no computador.

O segundo grupo de questões preten-
deu avaliar de que forma o confina-
mento afetou alguns hábitos diários da 
população. Mais de metade dos inqui-
ridos, 55,6%, considerou que executar 
tarefas do dia a dia se tornou pouco ou 
nada difícil, tendo os restantes consi-
derado que foi muito ou bastante difí-
cil. Cerca de 71,8% dos inquiridos afir-
mou não ter tido a necessidade de sair 
de casa para trabalhar e 69,8% mudou 
os seus hábitos de consumo durante o 
tempo em que esteve confinado.

A análise da amostra evidenciou que, 
durante o confinamento e em média, 
foi praticada atividade física sensivel-
mente 3 dias por semana, com um des-
vio padrão próximo de 1,7 dias. Assim, 

ocorreu um desvio, em relação ao valor 
médio, de aproximadamente 1,7 dias, 
demostrando que existe alguma varia-
bilidade dos dados. O percentil 50 foi 
2 dias, ou seja, pelo menos 50% dos 
elementos da amostra praticaram dois 
dias ou menos, por semana, atividade 
física.

Maioritariamente, os inquiridos afir-
maram que não estar com familiares e 
amigos foi a parte mais difícil do iso-
lamento social, 69,4%. Referem ainda 
que foi difícil não conviver com os ami-
gos, não viajar, entre outros aspetos.

Com o terceiro grupo de questões, re-
colheu-se a opinião dos participantes 
relativamente a situações diretamente 
relacionadas com a doença Covid-19. 
A análise das respostas mostrou uma 
preocupação acentuada em relação 
ao vírus, 76,2%. Por oposição, apenas 
2,4% mostrou um nível de preocupação 
muito reduzido.

Verificou-se que existe uma clara con-
cordância entre os participantes com 
o facto de a pandemia ter afetado o 
atendimento médico para outros pro-
blemas de saúde, uma vez que 77,8% 
dos inquiridos respondeu que houve 
uma grande indisponibilidade para es-
sas situações.

No que diz respeito às normas de se-
gurança relativas à pandemia, 94% dos 
inquiridos afirmou ter cumprido o es-
tipulado pela Direção Geral de Saúde. 
Considerando os que não cumpriram, 
foram identificadas situações de en-
contros presenciais, a não lavagem de 
mãos, a ausência do uso de máscara, 
entre outras.

Por fim, quanto à atuação do Estado/
governo contra a pandemia e as suas 
consequências, numa escala de 1 a 5 
(onde 1 corresponde a má e 5 a exce-
lente) a maioria considerou os níveis 3 
e 4, 79,4%, enquanto 4% e 4,4% indi-
caram, respetivamente, a classificação 
má e excelente.

IMPACTO DA COVID-19 NO CONCELHO DO FUNDÃO

Questão – Qual considera ter sido a parte 
mais difícil do isolamento social?

Questão – Qual o seu nível de preocupação 
com o vírus?
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Alunos da turma TAS20

No dia 16 de outubro é comemorado mundialmente o Dia da Alimentação. O 
tema para este ano é As nossas ações são o nosso futuro.

Esta data assinala-se desde1981 e é atualmente celebrada em mais de 150 paí-
ses como uma importante data para consciencializar a opinião pública sobre 
questões relativas à nutrição e à alimentação.

Este ano, a data decorreu num sábado, contudo no dia 19 de outubro (terça-feira) 
a turma TAS20 recebeu os alunos do 4ºA e as suas professoras, para a realização 
de uma atividade experimental sobre alimentação e pesquisa de nutrientes. 

A turma TAS20, no âmbito da disciplina de HSCG, está desde o início do ano 
a trabalhar a UFCD, relativa aos Cuidados na Alimentação e Hidratação. Neste 
contexto, preparámos previamente a atividade de identificação de nutrientes em 
alimentos, utilizando os materiais e protocolos do Clube Ciência Viva e propuse-
mos a atividade à professora titular da turma 4ºA. A professora Helena Gonçal-
ves aceitou o desafio e acompanhou os seus alunos para virem “experimentar” 
connosco.

ASSINALAR DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

O objetivo desta atividade foi realizar experiências para pesquisar o amigo ami-
do; as meninas proteínas, as  oses gulosas (açúcares simples) e água (…que 
corou de mágoa) em vários alimentos (batata, pão, maçã, alface, fiambre, leite, 
clara de ovo, azeite, sumo Compal®, sumo de laranja, sumo de limão…).

Preparámos 4 estações dentro do laboratório SB3. Em cada uma delas, se pes-
quisava um dos nutrientes já referidos. Cada grupo de alunos do TAS20 ficou 
responsável por uma das estações.

Os 20 alunos da turma 4ºA, foram repartidos em 4 grupos. 

Cada um destes grupos foi para uma das estações de pesquisa. À medida que 
iam terminando numa estação, rodavam para a estação seguinte, descobrindo 
mais um nutriente nos alimentos que escolhiam.

Claro que o primeiro passo foi realizar a pesquisa, utilizando o reagente especí-
fico (reagente-detetive) para a pesquisa do nutriente pretendido (controlo posi-
tivo) para ver qual a alteração de cor que o nutriente causava sobre o reagente. 
Também realizámos a junção do reagente específico com areia para comprovar-
mos que nesta situação não existia qualquer alteração de cor (controlo negativo).

Nesta pequena atividade os alunos do 4ºano puderam, não só, perceber que 
os alimentos têm nutrientes e que os nutrientes não são os mesmos em todos 
alimentos e que portanto é necessário comer de todos os alimentos, adquirin-
do assim, noções sobre alimentação equilibrada. Também perceberam qual a 
importância de controlar uma experiência, utilizando o controlo positivo e o 
controlo negativo.

Para nós, alunos do TAS20, foi uma forma diferente de apresentarmos o nosso 
trabalho e o que temos vindo a aprender sobre Alimentação na UFCD 6575. Nes-
se dia sentimos o peso da responsabilidade de sermos exemplo para os mais 
novos e sentimos que a linguagem que devemos utilizar com as crianças deve 
ser acessível, para que todos entendam o que estamos a fazer. 

No final da atividade pedimos aos meninos e às meninas que nos respondessem 
a um pequeno questionário, que previamente tínhamos preparado. As respostas 
foram muito motivadoras e estimulam-nos a futuramente preparar outras ativi-
dades para os alunos mais pequenos.

Resumimos as respostas que obtivemos em gráficos, que aqui apresentamos:
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O Cuida-te+ é um programa do IPDJ 
que visa a promoção da saúde juvenil e 
de estilos de vida saudável.

A Medida 2: Promoção da Literacia em 
Saúde consiste na disponibilização 
proativa de informação e conhecimento 
na área da saúde juvenil.

No âmbito da Educação para a Saúde, 
em concreto promovem-se iniciativas 
que utilizam diversos métodos ativos 
de expressão, como o teatro, a expres-

MARTIN LUTHER KING JR

são plástica, a música, o desporto ou a 
dança.

No âmbito da candidatura que efetuá-
mos, em junho de 2021, ao Dispositivo 
2.2 – Educação Para a Saúde do Progra-
ma Cuida-te +, vai realizar-se no dia 4 
de novembro, na área temática (Dança)   
a ação  Escola para a inclusão pela dan-
ça: “E TU, ESTÁS UP?”.

Serão promovidas duas sessões, no 
anfiteatro da escola, para os alunos do 
primeiro ano, dos cursos profissionais. 
À semelhança do que tem vindo a acon-
tecer nos anos anteriores, uma das ses-
sões resulta da candidatura efetuada 
ao mesmo programa, pela Associação 
Pinus Verde, que assim proporciona a 
possibilidade de participarem na ati-
vidade, o dobro dos alunos. Obrigada 
Pinus Verde!

O Agrupamento de Escolas do Fundão tem Selo Escola Saudável (nível avançado) 
desde 217/2018, reconhecendo-se assim, como Escola Promotora da Saúde.

No final do ano letivo 2020-2021 o nosso agrupamento voltou a candidatar-se 
ao Selo Escola Saudável.

Uma Escola Promotora da Saúde é aquela que fortalece sistematicamente a sua 
capacidade de criar um ambiente saudável para o desenvolvimento de compe-
tências, ao nível do bem-estar e saúde, das relações interpessoais, do desenvol-
vimento pessoal e autonomia e para o aumento da literacia em saúde. É, assim, 
um espaço em que todos os membros da comunidade escolar trabalham, em 
conjunto, para proporcionar aos/às alunos/as, docentes e não docentes, vivên-
cias positivas que promovam e protejam a saúde, de cada elemento da comuni-
dade escolar. A Escola promotora de Saúde preocupa-se em desenvolver nos/as 
alunos/as e restante comunidade a capacidade de:

•cuidar de si e dos outros;

•desenvolver competências para a equidade, a justiça social e o desenvolvimen-
to sustentável;

•prevenir os principais fatores de risco com implicações na saúde: consumo de 
tabaco, de drogas e de álcool, comportamentos sexuais de risco, alimentação 
desequilibrada e sedentarismo;

•influenciar comportamentos condicionadores da saúde tendo em conta: conhe-
cimentos, crenças, capacidades, atitudes, valores.

O Selo Escola Saudável reconhece a Escola Saudável onde sejam referência:

•o bem-estar da comunidade educativa;

•as relações interpessoais saudáveis; 

•o envolvimento de toda a comunidade educativa;

•os resultados de aprendizagem;

•a imagem positiva da escola;

•a avaliação da pertinência e eficácia das atividades. 

É atribuído por níveis de certificação, de acordo com a pontuação obtida no 
Instrumento de Avaliação Rápida de Práticas de Educação para a Saúde:  nível 
I – Iniciação; nível II – Intermédio e nível III – Avançado.

De acordo com a informação fornecida pela DGE, nesta quarta edição, foram con-
cedidas 410 menções “Selo Escola Saudável”, entre os níveis “Iniciação”, “Inter-
médio” e “Avançado”, tendo duplicado o número de candidaturas. Os resultados 
sobre, em que nível, foram estratificados os Agrupamento de Escolas e Escolas 
não Agrupadas, serão revelados em duas cerimónias, uma a norte e outra a sul  
do país.

Neste contexto, o nosso agrupamento irá no próximo dia 3 de novembro, rece-
ber o Selo na cidade de Braga, onde teremos eu nos deslocar. Quanto ao nível, 
só saberemos na cerimónia de entrega, mas esperamos não fugir à tradição e 
gostaríamos de ser reconhecidos novamente com o nível avançado, reconhecen-
do assim o trabalho que todos juntos temos vindo a construir na área da saúde.

SELO ESCOLA SAUDÁVEL 2021 - 2023

Carolina Carvalho, Mariana Pranto

Martin Luther King Jr nasceu a 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, Georgia. Foi 
um famoso  ativista contra a discriminação racial.

Aos 15 anos, Martin conseguiu entrar na Morehouse College, que era uma fa-
culdade apenas para negros e onde todos eram respeitados. Tirou o curso de 
teologia, tornou-se pastor em 1954 em Pensilvânia.

Em  1953, casou-se com Correta King, com quem teve 4 filhos.

Martin Luther King Jr, em 1955, começou a sua luta pelos direitos dos negros, 
através de ações pacificas. Seguiu o exemplo de Mahatma Ghandi e inspirou 
muitos ativistas negros, mas sobretudo o ex-presidente da Africa do Sul, Nelson 
Mandela. 

A 28 de agosto de 1963, utilizou os degraus de Lincon Memorial em Washington 
para fazer o seu grande discurso “I have a dream”, sobre a falta de união e con-
vívio entre negros e brancos, apelando ao fim da discriminação racial nos EUA .

Em 1964, ganhou o prémio Nobel da Paz, e após a sua morte recebeu também a 
medalha de ouro do congresso e a medalha presidencial da liberdade.

Martin Luther King Jr foi assassinado em 1968, na sua própria casa por James 
Earl Ray, que não partilhava dos seus ideais.

PROGRAMA CUIDA-TE +
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DIA EUROPEU DO DESPORTO NA ESCOLA

No âmbito da comemoração do Dia Europeu do Desporto na Escola, o grupo de EF organi-
zou no dia 24 de setembro, durante o período da manhã, a Maratona “300 minutos a correr 
sem parar”. A atividade decorreu no pavilhão desportivo e participaram as turmas do 8ºE, 
9ºE,9ºB,8ºC,6ºA e 10ºCT2, num total de 116 alunos. Foi num clima de muita animação que os 
alunos de cada turma percorrem as 450 voltas ao campo do pavilhão, totalizando a distância 
de 54 km!! UAU!! Parabéns a todos os participantes!!

“Gostas de praticar atividade física?
Preocupas-te com a tua saúde física e mental?

Queres experimentar modalidades novas?
Fazer parte de um clube muito divertido?

Inscreve-te junto do teu professor de educação 
física na modalidade que mais gostares.”
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aef/aeaef/pontes 

“...  olho e contenta-me ver  ... ”  

A G R A D E C I M E N T O     

o concurso de fotografia digital, “... 
olho e contenta-me ver ... .” (álvaro de 
campos, “poemas”), promovido pelo 
departamento de expressões do agru-
pamento de escolas do fundão, com 
organização da parceria a.e.f. / a.e.t. / 
espaço pontes - luzlinar e participação 
do agrupamento de escolas de tranco-
so, apresentou, após dois anos de iso-
lamento profilático e outros recobros, 
as 78 fotos de 30 concorrentes que ti-
veram o prazer de captar imagens e de 
com elas revelar histórias

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

a exposição dos trabalhos que ocorreu 
no vestíbulo da escola secundária do 
fundão de 15 a 22 de outubro e permi-
tiu divulgar os resultados a 19 de outu-
bro deste ano de 2021

esta seguirá agora para novo espaço 
no agrupamento de escolas de Tran-
coso foram anunciados os prémios, e, 
em ato simbólico, entregue pelo sr. di-
retor, estevão lopes, o prémio à aluna 
margarida pereira desta forma, remata-
das que estão as tarefas deste concur-
so de 2019/2020, aproveitamos para 
informar que, de forma renovada e 
ampliada, brevemente informaremos o 
regulamento do novo concurso de foto-
grafia que, em 2021/2022, terá como 
motivação a ideia 

“o homem é um animal irracio-
nal, exatamente como os ou-
tros. a única diferença é que 
os outros são animais irracio-
nais simples, e o homem é um 
animal irracional complexo 
… o subconsciente, incons-
ciente, é que dirige e impera 
no homem como no animal. a 
consciência, a razão o raciocí-
nio são meros espelhos. o ho-
mem tem apenas um espelho 
mais polido …”  

fernando pessoa  reflexões sobre o homem 
“a procura da verdade oculta ”

entrega do prémio a margarida pereira pelo diretor do 
agrupamento, estevão lopes

exposição no vestíbulo da escola secundária do fundão / 
a.e.f.

exposição no vestíbulo da escola secundária do fundão / 
a.e.f.

1º prémio lucas antunes 2º prémio ana margarida pereira 3º prémio iris martins

menções honrosas
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Ubbu é um projeto que nasceu com a missão social de preparar todas as crianças 
para uma nova sociedade digital através do ensino da Ciência da Computação e 
Programação. 

Os conteúdos destas aulas estão alinhados com as matérias de várias disciplinas, 
como Matemática, Ciências ou Português, e ainda com os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável das Nações Unidas. 

No âmbito deste projecto surgiu o Prémio Siemens “O meu projeto Ubbu 2021.

Os alunos do Agrupamento de Escolas do Fundão, concelho do Fundão, estive-
ram em destaque neste Concurso Nacional de Programação, com vários prémios 
SIEMENS 2021., nomeadamente o aluno Santiago Drummond, do 4º Ano, da EB 
Santa Teresinha, ficou em 3º lugar, na Categoria referente ao 1º ciclo. Podem 
ver o seu projecto neste link https://play.ubbu.io/share/42844?t=Ovz81vYenG.

O aluno Diogo Alegria, do 5ºB, da EB João Franco, ficou em 1º lugar, na Categoria 
referente ao 2º Ciclo, que também pode ser visualizado neste endereço: https://
play.ubbu.io/share/41381?t=Ovz81vYenG.

PROJETO UBBU

Darlene Justo

“O Papel torna-se sugestivo e define um 
pouco para onde tenho de ir, torno-me 
escravo do papel”- declara Nelson Fer-
nandes ao explicar como dá vida aos 
cenários e figuras da sua recente ani-
mação “Nós”, em uma conversa com os 
espetadores, na Moagem, no âmbito da 
XI edição dos encontros cinematográ-
ficos.

  Foram 2 anos de trabalho contínuo, 
persistência e muito amor pela sua arte, 
para nascer “Nós”, a fronteira entre a 
vida normal e o pesadelo, mas também 
a união frágil da eternidade e da morte.

  Todo o processo foi uma incógnita, 
desde a sonoplastia que era uma “caça 
ao tesouro”, sendo que o grande obje-
tivo era encontrar uma linguagem não 
musical que se enquadra-se, até à pró-
pria estrutura da animação. Segundo 
Nelson, a parte mais difícil é a estru-
tura em si, cada plano, onde e quan-
do devem aparecer, os movimentos da 
câmara, entre outros, “o mais difícil é 
elaborar uma estrutura do que temos 
de fazer, o resto é simples: é só fazer.”- 
afirma Nelson.

  Contudo, é a parte mais importante, 
pois com ela percebemos o tempo da 
ação, sem termos essa perceção, es-
tamos a criar “nós” no trabalho, e por 
isso Fernandes para criar apenas “nós” 
como inquietação coletiva, procede ao 
desenho das cenas repartindo em iní-
cio, meio e fim. Sendo primeiro feito o 
desenho do início, logo de seguida o 
do fim e finalmente o do meio, sentido 
assim a ação no tempo.

“NÓS”

“...há tamanha solidão no mundo

que você pode vê-la no movimento dos

braços de um relógio

pessoas tão cansadas

mutiladas

tanto pelo amor como pelo desamor

as pessoas simplesmente não são boas 
umas

com as outras

cara a cara.

...estamos com medo...”

  Este excerto de “The Crunch”, do Bu-
kowski, não poderia descrever melhor 
este teatro animado, de um sonho ca-
tastrófico, que Nelson apresenta ao 
mundo. Mexendo os planos e manten-
do a câmara fixa, cria um caráter céni-
co, brincando com o espaço da cena.

  “Estamos com medo”, diz Bukowski, 
mas estamos com medo de quem, de o 
que? Da catástrofe, dos “nós”, da mor-
te? Eu não sou párea para responder tal 
questão, mas Nelson é através da sua 
animação, “Nós”.

INOVA6 assinala “Halloween”

No passado dia 29 de outubro, a turma INOVA 6 partilhou com alunos de outras 
turmas algumas das atividades que vinha desenvolvendo de forma articulada nas 
disciplinas de Inglês, Programação e Robótica e Oficina Artística e dramática. 
Este trabalho inserido no tema “Halloween” foi desenvolvido em várias fases e 
consistiu na construção  de um jogo de memória elaborado em suporte físico e 
interativo e culminou na sua implementação junto de colegas de 5º ano. 

Este projeto foi desenvolvido com grande empenho dos alunos da turma INOVA6 
e proporcionou momentos meritórios de convívio e de partilha de conhecimen-
tos e de experiências com alunos de outras turmas, que por sua vez, também se 
mostraram muito agradados com a iniciativa.

INOVA6 ASSINALA “HALLOWEEN”


