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CONTA-ME UMA HISTÓRIA - P7

No âmbito do Projeto inserido no Plano 
de turma da EB de Valverde 2, “Conta-
-me uma história”, recebemos no dia 
18 de novembro a D. Tânia Almeida 
Morgado Encarregada de Educação da 
aluna Anita Almeida Morgado, do 3º 
ano de escolaridade, que ...

Erasmus - P16

Visitar outros países é sempre especial. 
Para o bem ou para o mal, essas opor-
tunidades marcam-nos para a vida. E, 
querendo ou não, saímos de cada uma 
dessas experiências diferentes e mais 
enriquecidos.

A DIABETES - P10

No dia 14 de novembro foi comemora-
do o Dia Mundial da Diabetes no Agru-
pamento Escolas do Fundão. O PES en-
viou a todos os DT um vídeo da DGS 
alusivo à Diabetes e um questionário 
no google forms, com o objetivo de que 
todos os alunos fossem alertados...

LEITORES ASSUMIDOS - P13

Decorreram já duas sessões do Clube 
de leitura do 11º CT2. Na primeira ses-
são, realizada no dia 3 de outubro, fo-
ram lançados dois desafios aos alunos: 
escolherem um livro de entre as opções 
propostas (livro com cores outonais ou 
com a palavra outono no título.

LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA - P18

A Língua Gestual Portuguesa (LGP) foi 
reconhecida enquanto língua da comu-
nidade surda portuguesa pela Consti-
tuição da República em 1997, a 15 de 
novembro, data em que se assinala o 
Dia Nacional da Língua Gestual ...

HORA DO CONTO DE NATAL - P20

No dia 6 de dezembro de 2022 as 
crianças do Jardim de Infância de Pêro 
Viseu, deslocaram-se á Biblioteca Muni-
cipal Eugénio de Andrade no Fundão, 
juntamente com a EB de Pêro Viseu; JI/
EB da Capinha, para assistirem...

PH  - P3

Ao falarmos de design escandinavo, 
a nossa memória recorda-nos nomes 
como Eero Saarinen, Arne Jacobsen e 
Hans Wegner, entre outros.

E Poul Henningsen? Diz-lhe alguma coi-
sa?

PALESTRA COM MANUEL FIOLHAIS - P21

A Escola Secundária do Fundão recebeu 
no passado dia 28 de novembro, pelas 
11h, o  Professor Manuel Fiolhais, no 
âmbito da Semana da Ciência e Tecno-
logia. A iniciativa teve como objetivo a 
realização, no anfiteatro da escola ...

CENTENÁRIO DE 

JOSÉ
SARAMAGO

“Criar Arte com Lixo Extraordinário” Feliz Natal e Boas Festas
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EDITORIAL

Estêvão Gouveia Lopes

Chegados a este período natalício de reflexão e concórdia, 
aproveito este espaço de comunicação para desejar a toda a 
comunidade educativa um feliz Natal e ano de 2023 com mui-
tos momentos de felicidade.

Permitam-me que destaque em especial os alunos, os professores, 
os assistentes técnicos e operacionais, assim como os técnicos 
superiores, pois é com esta comunidade interna que construímos 
diariamente o processo educativo de ensino e aprendizagem, 
numa inter-relação complexa que exige muito trabalho por parte 
de todos os envolvidos.

São igualmente importantes para a nossa missão os Encarrega-
dos de Educação pelo apoio aos seus educandos e enquadramento 
com os valores preconizados pelo agrupamento, o município pelo 
apoio e articulação constantes cada vez mais profundos, a GNR 
pelo acompanhamento contínuo, mas também a todos os outros 
parceiros públicos e privados que estabelecem connosco uma re-
lação que nos auxilia no desenvolvimento da nossa missão, igual-
mente importantes para a aprendizagem, em sentido amplo, dos 
nossos jovens e adultos.

A nossa ação educativa de preparação dos jovens para a vida fu-
tura é cada vez mais importante, num mundo em constante e ace-
lerada mudança. Como todos já constataram estamos a viver um 
processo de construção de uma nova ordem mundial em que os 
conhecimentos adquiridos, por si só, podem não fazer grande sen-
tido na sociedade futura. Há profissões que vão desaparecer, no-
vas profissões que vão surgir, relações económicas e sociais que 
se vão alterar. Assim, é necessário que os nossos jovens estejam 
preparados para pesquisar informação relevante e verdadeira que 
lhes permita desenvolver o seu processo de aprendizagem. É esse 
o paradigma que temos de seguir e que tem de ser entendido por 
todos.

Descendo a um nível local, temos que fazer um esforço de articu-
lação com as entidades locais para desenvolver um projeto educa-
tivo local que nos “alinhe” com a estratégia municipal. Como pode-
mos também verificar, o crescimento do número de empresas da 
área da informática no concelho do Fundão tem sido significativo. 
Desse modo, é também uma nossa vontade orientar a nossa ação 
estratégica para o reforço das competências informáticas dos nos-
sos jovens e adultos. Foi nesse pressuposto que nos candidatamos 
a um Centro Tecnológico Especializado, na área de Informática, 
tendo a candidatura sido aprovada.

Temos agora a responsabilidade de criar as condições para atrair 
mais jovens para esta área reequipando e robustecendo a infraes-
trutura tecnológica do agrupamento, criando 8 novos espaços am-
plos que permitirão criar múltiplas “Ilhas de trabalho”. O investi-
mento será feito em espaços já existentes, embora tenham que 
sofrer alterações e ser equipados com uma rede informática de 5ª 
geração, mobiliário adaptado às “ilhas” e  PCs de última geração. 
A criação dum curso profissional ligado à programação de jogos, a 
propor à ANQEP e a divulgação nos concelhos limítrofes permitirá 
dar continuidade à oferta complementar (Academia de Código) de 
programação dos 1º e 2º ciclos e aumentar o número de alunos. 
Temos também de reforçar as parcerias com as empresas de in-
formática.

Estamos convictos da estratégia a seguir e da ação a desenvolver, 
tal como fizemos em 2006 com a introdução dos cursos profissio-
nais. Na altura a implementação dessa estratégia foi difícil, mas 
veio a mostrar-se a mais adequada. Também agora temos de ter a 
convicção e a força para implementar esta estratégia e dar respos-
ta às necessidades de formação dos alunos e tecido empresarial 
da região.

Para terminar reitero os desejos dum fe-
liz Natal e um próspero ano de 2023 para 
todos os elementos da comunidade edu-
cativa.
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Carlos Rodrigues

Ao falarmos de design escandinavo, a nossa memória recorda-nos nomes como 
Eero Saarinen, Arne Jacobsen e Hans Wegner, entre outros.
E Poul Henningsen? Diz-lhe alguma coisa?

ES
PA

ÇO
A Luz de Poul Henningsen

O ESPAÇO D ESTÁ PRONTO PARA RECEBER OS TEUS ARTIGOS

PH Artichoke, Louis Poulsen catálogo.

Poul Henningsen, mais conhecido pelas 
sua iniciais “PH”, tornou-se num desig-
ner cujo espírito teimosamente interes-
sado pela luz, o tornou num lendário 
criador de luminárias. Poder-lhe-ia ser 
atribuído, sem ostentação, o título do 
primeiro Designer de iluminação do 
mundo, pois ao longo da sua carreira, 
dedicou-se à investigação e importân-
cia da luz para o bem-estar.

Nascido em 1894, não cresceu acom-
panhado da luz elétrica. Foi criado com 
o brilho suave da lamparina a petróleo. 
Dai a sua constante procura de cultivar 
a luz elétrica, no sentido de atingir uma 
suavidade semelhante, sem negar esta 
nova e poderosa fonte de luz. O seu 
trabalho teórico desenvolveu-se na pre-
missa de que o observador não deveria 
ser sujeito ao brilho da luz elétrica. Na 
sua máxima, usou uma série de cores 
em diferentes camadas espelhando a 
luz e escondendo a lâmpada, indo ao 

encontro de uma iluminação mais sua-
ve e difusa.

“Não concordo com a ideia de uma pro-
cura cada vez maior por intensidade de 
iluminação mais poderosa. É tentador, 
mas pouco artístico, continuar a au-
mentar a intensidade da iluminação.”

“Desde os 18 anos, quando comecei a 
experimentar a luz, busco a harmonia 
na iluminação”

As luminárias de Poul Henningsen , 
criam um ambiente (espaço-luz) gra-
ciosamente preenchido de luz, no qual 
os contrastes e reflexos das paredes e 
do mobiliário, são pouco acentuados. 
Para atingir esta harmonia espaço/luz, 
Poul Henningsen utiliza elementos se-
parados, moldados e montados de tal 
forma que, para além de ocultarem a 
lâmpada, direcionam a luz para baixo, 
sem que a mesma seja refletida vezes 

sem conta. Desta forma, a luz é distri-
buída homogeneamente, diminuído a 
intensidade em direção à borda exter-
na de cada elemento constituinte. Com 
esta abordagem, Poul Henningsen evita 
as transições bruscas de zonas ilumi-
nadas para as menos iluminadas ou na 
penumbra.

Como todo o design escandinavo, as 
suas peças caraterizam-se pela simpli-

cidade e minimalismo na geometria da 
forma, presentes igualmente nos espa-
ços e nos móveis adotados para esses 
ambientes.

Poul Henningsen, também conhecido 
por ser um pertinaz crítico social, de-
senvolveu igualmente um especial ta-
lento arquitetónico e jornalístico, inter-
vindo principalmente na revista “KristiK 
Revy”.

PH Artichoke, Louis Poulsen catálogo. Above - White, Louis Poulsen catálogo.

PH 3½-3 Pale Rose Brass Pendant, Louis Poulsen catálogo.



4 - dezembro de 2022

CENTENÁRIO DE 

JOSÉ
SARAMAGO

Centenário de José Saramago

Nobel português da literatura

Por que é importante ler e conhecer a obra de José Saramago?

Em duas palavras, direi que os seus livros nos fazem refletir sobre o que é o ser 
humano e incomodam.  É este desassossego que eu aprecio como, quando no 
seu livro Ensaio sobre a cegueira, ele escreve “Queres que te diga o que penso, 
Diz, Penso que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que veem, cegos 
que, vendo, veem”.

Nas suas páginas, encontramos a problemática da morte, da injustiça social, da 
democracia, sobre o risco de não votarmos, apresenta-nos a caverna do consu-
mismo, mas também belas linhas de palavras sobre o amor e a importância da 
música nas nossas vidas.

Assim, o Departamento de Línguas em articulação com a Biblioteca Escolar pro-
moveu uma série de iniciativas para comemorar o Centenário deste escritor. Do 
dia 16 a 25 de novembro foram realizadas várias atividades: exposições no átrio 
da JF e da Secundária; leituras; mini-maratona de leitura de O Ano da Morte de 
Ricardo Reis; oficinas de escrita, Kahoot para toda a comunidade; criação e dis-
tribuição de marcadores de livros; “Almoço na cantina com Saramago”; ilustração 
do conto “A Ilha Desconhecida”; sessões de cinema (filmes a partir de obras de 
Saramago) e um programa na rádio escolar “Dias de Escola” dedicado ao nosso 
autor.

Neste suplemento do jornal “Olho Vivo, apresentamos algumas dessas ativida-
des desenvolvidas com os alunos do 2º, 3º ciclos e do ensino secundário. É de 
salientar a articulação que foi feita com a BECRE e as disciplinas de espanhol, 
educação tecnológica, educação visual e artes.

A Coordenadora do Departamento de Línguas

Maria de Jesus Lopes

“(…) que seria de nós se não sonhássemos.” 
José Saramago, Memorial do convento 

O objetivo desta comemoração é eternizar na nossa memória um dos maiores 
autores da língua portuguesa.

 Núcleo de estágio de Português e Espanhol
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O Sonho Realizado

Um menino chamado Francisco tinha 
o sonho de visitar todos os países do 
mundo mas a sua família não tinha 
muito dinheiro.

Num certo dia, ele e um amigo estavam 
a atirar aviões de papel ao ar mas, o 
avião Francisco mudou de direção e 
aterrou em frente de um prédio cheio 
de vidros. Quando ele apanhou o avião 
de papel, reparou que tinha um pássa-
ro estendido no chão.

- Ele está ferido nas asas e no bico, pro-
vavelmente bateu num dos vidros. -dis-
se o Francisco ao amigo.

O Francisco pegou cuidadosamente no 
pássaro e levou-o para a sua casa. Ele 
cuidou muito bem do pássaro e, no fim 
de alguns dias, ele já estava grande e 
forte. Ele até lhe deu um nome que foi 
Fénix.

Francisco estava triste porque sabia que 
ia de ter de libertar o seu novo amigo 
Fénix, mas Fénix pegou no Francisco 
com a sua asa e levou-o a vários países. 
Na volta para casa, Fénix acabou por 
morrer, então Francisco fez um quadro 
com uma foto do Fénix.

Centenário de José Saramago

António Augusto Sá dos Reis *

ATIVIDADES DO CENTENÁRIO DE JOSÉ SARAMAGO – Kahoot – Documentário – 
Sessão de Cinema –  Blindness – “Ensaio sobre a Cegueira”    

No âmbito das comemorações do “Cen-
tenário de José Saramago”, no dia 16 de 
novembro de 2022, com a colaboração 
das Bibliotecas Escolares do Agrupa-
mento, promovi a partilha dum Kahoot 
sobre a biografia do escritor com toda a 
comunidade educativa. Além disso, en-
quanto Coordenador do Projeto – Plano 
Nacional de Cinema, proporcionei um 
documentário sobre José Saramago, 
nas aulas, com os alunos das turmas 
GPI22, TAS22 e TAL22, com vista a ex-
plorar a biografia e bibliografia do es-
critor. Na parte da tarde, foi o exibido o 
filme, Blindness, baseado na obra “En-
saio sobre a Cegueira”, com a colabora-
ção da Câmara Municipal, com a cedên-
cia do auditório da Moagem, tendo-se 
seguido um espaço de debate. 

Deste modo, refletiu-se que “Blindness” 
é um filme que dá conta de uma epide-
mia de cegueira que se abate sobre um 
grupo de pessoas e que, a pouco e pou-
co, se começa a espalhar por uma ci-
dade inteira. Assim sendo,desesperado 
o governo decide encarcerar essas pes-
soas num bloco prisional como forma 

de prevenir a propagação da doença. 
Porém, os seus esforços são inúteis 
e rapidamente a cegueira toma conta 
de toda a cidade, espalhando o pâni-
co nas ruas e deixando a população 
à mercê de uma situação para a qual 
não estavam preparados. “Blindness” é 
assim uma obra que pretende avaliar 
a fragilidade da sociedade em que vi-
vemos, mostrando que, para cessar o 
seu funcionamento, basta apenas que 
o Homem perca um dos seus sentidos 
– a visão. É com a cegueira que a ver-
dadeira natureza do Homem desperta, 
derrubando a sociedade que mascara 
os nossos instintos naturais. O pânico 
leva o Homem a mostrar a sua verda-
deira face, despertando a sua maldade, 
o seu egoísmo e a sua indecência. 

“Se podes olhar, vê. Se podes ver, re-
para.”

José Saramago, in “Ensaio sobre a Ce-
gueira”

*Coordenador do Plano Nacional de Ci-
nema do AEF

Oficina de Escrita

O conto “A ilha desconhecida” de José 
Saramago fala de um homem que vai 
até a porta das petições, no palácio do 
rei, e pede-lhe um barco para viajar até 
uma ilha desconhecida.

Na aula de Português, os alunos do 
INOVA 9 estudaram o conto, fizeram 
a leitura expressiva que foi gravada e 
transmitida no programa “Dias de Es-
cola”. Na aula de OAD, o trabalho con-
tinuou com a ilustração do texto.  Bre-
vemente será concluído e teremos uma 
obra de arte – um livro do conto “A Ilha 
Desconhecida”.

E a história começa assim…

Um homem foi bater à porta do rei e 
disse-lhe, Dá-me um barco. (…)

Quando a mulher da limpeza lhe per-
guntou pela nesga da porta, Que é que 
tu queres, o homem (…) respondeu, 
Quero falar ao rei, (…) o rei, com o pior 
dos modos, perguntou três perguntas 

Ilustração do conto “A Ilha Desconhecida”

seguidas, Que é que queres, Por que 
foi que não disseste logo o que que-
rias, Pensarás tu que eu não tenho mais 
nada que fazer, mas o homem só res-
pondeu à primeira pergunta, Dá-me um 
barco, disse. O assombro deixou o rei a 
tal ponto desconcertado, que a mulher 
da limpeza se apressou a chegar-lhe 
uma cadeira de palhinha, (…) E tu para 
que queres um barco, pode-se saber, 
foi o que o rei de facto perguntou quan-
do finalmente se deu por instalado, 
com sofrível comodidade, na cadeirada 
mulher da limpeza. Para ir à procura da 
ilha desconhecida, respondeu o homem 
(…) Que ilha desconhecida, perguntou 
o rei disfarçando o riso, como se ti-
vesse na sua frente um louco varrido, 
dos que têm a mania das navegações, 
a quem não seria bom contrariar logo 
de entrada, A ilha desconhecida, repe-
tiu o homem, Disparate, já não há ilhas 
desconhecidas, Quem foi que te disse, 
rei, que já não há ilhas desconhecidas, 
estão todas nos mapas, Nos mapas só 
estão as ilhas conhecidas  (…)

A EE da aluna Beatriz Fradique do 9ºA esteve, no dia 16 de novembro de 2022, 
na escola a dinamizar uma oficina de escrita no âmbito da comemoração do cen-
tenário do nascimento de José Saramago

Arte Barroca no Memorial do Convento

Uma atividade de articulação no 6º ano, nas disciplinas de HGP e Português: a 
arte barroca no Memorial do convento.
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Após várias atividades interativas, no computador, em trabalho de pares, sobre 
a vida e obra de José Saramago, os alunos elaboraram pequenos textos (técnica 
de 7x11) alusivos à sua infância, com música de fundo, no dia em que o prémio 
Nobel da Literatura nasceu.

Atividades Interativas

5º ano turma A

José Saramago nasceu em 16 de no-
vembro de 1922, numa aldeia do Riba-
tejo chamada Azinhaga.

Com menos de dois anos, os seus pais 
mudaram-se para Lisboa.

Estudou no ensino secundário e de-
sempenhou diversas profissões, como, 
por exemplo, serralheiro mecânico, 
funcionário público, tradutor, jornalis-
ta, editor.

Com 25 anos publicou o seu primeiro 
livro, Terra do Pecado e só voltou a pu-
blicar 19 anos depois.

Maria Ribeiro, 9ºA

Saudade

Certa vez, ia numa viagem de carro 
uma menina que chorava. Chorava em 
qualquer ocasião, sendo dia ou noite, 
chorava. Ninguém sabia ao certo o por-
quê, nem ela sabia o motivo de tanto 
choro, só sabia que chorava.

Nessa viagem longa que se destinava 
ao Norte, onde quase todos dormiam, 
ela voltava a chorar. Com preocupa-
ção dos pais, apressaram-se a chegar a 
uma casa branca em Felgueiras. 

Chegando a casa, aliviaram-se ao per-
ceber que era saudade.

Beatriz Fradique 9ºA 

Infância

A infância... Melhor época da minha 
vida! A mais mágica e divertida, tudo 
era mais simples.

Lembro-me de estar na pré, a brincar 
com os meus amigos, da relva molhada 
e do cheiro a terra húmida que se espa-
lhava pelo ar.

Os meus fios de cabelo soltos ema-
ranhavam-se enquanto corria até aos 
braços dos meus pais, esboçando um 
sorriso sentido. Sabia que o próximo 
destino era casa... 

Casa! O meu lar, um lugar onde me sin-
to bem.

Pequena Biografia de José Saramago

O Clube de Leitores Assumidos  (11ºCT2) foi desafiado a realizar uma atividade, 
a partir da leitura de uma obra de Saramago - Capta as Palavras em Saramago, 
que resultou numa exposição, que esteve na Biblioteca entre os dias 14 e 18 de 
novembro.

Exposição Capta as Palavras em Saramago

Ilustração de Rita Taborda

Biografia de Saramago

Foi ainda diretor literário e de produ-
ção, crítico literário, comentador políti-
co, pertenceu à direção da Associação 
Portuguesa de Escritores.

Em 1998 foi o vencedor do Prémio No-
bel de Literatura.

Escreveu A Maior Flor do Mundo em 
2001.

Morreu em 2010.

Texto coletivo elaborado pelo 5º ano, 
turma A.

Novembro de 2022



Textos Selecionados

Alunos da EB de Alcaria

Com o Outono a cheirar a “verão”, co-
memorámos uma vez mais o São Marti-
nho na nossa escola.

O nosso magusto teve lugar no pátio 
da escola. Foi um dia em que revivemos 
histórias e tradições. Antes do magusto 
tivemos a oportunidade de falar sobre 
a Lenda de S. Martinho e também en-
toámos canções alusivas ao tema. Com 
a ajuda das professoras, da D. Sónia e 
do Srº Carlos preparou-se a fogueira 
para assar algumas castanhas. Depois 
saboreámos as castanhas assadas e o 
lanche gentilmente cedido pela Junta 
de Freguesia.

Durante a atividade do magusto brin-
cámos muito, foi uma tarde repleta de 

EB de Alcaria – Manter as Tradições

atividades, de jogos e de canções que 
tiveram lugar ao redor da fogueira. Ain-
da pintámos a cara com o carvão da fo-
gueira.

Foi uma tarde agradável e cheia de ale-
gria.

EB de Valverde

Os alunos da Escola Básica de Valver-
de comemoraram o” Dia de S. Marti-
nho” realizando o tradicional Magusto 
e diversas atividades lúdicas. Foi vi-
sualizada e trabalhada a “Lenda de S. 
Martinho”, elaborados e decorados car-
tuchos para as castanhas. Realizámos 
uma recolha de provérbios alusivos ao 
S. Martinho e dramatizámos a lenda. 
No final comemos as castanhas quen-
tinhas, bebemos groselha, enfarrusca-
mo-nos, cantámos e dançamos músi-
cas variadas.

EB de Valverde – Magusto

Entrega de Diplomas de Mérito

No dia 21 de novembro, os alunos An-
dré Leandro, Djaya Benzecry e Martim 
Lopes receberam os Diplomas de Mé-
rito relativos ao ano letivo 2021/2022.

Frequentam a EB da Fatela, local onde 
decorreu uma pequena cerimónia de 
entrega, com muita alegria e emoção. 
A entrega dos Diplomas a estes alunos 
foi o reconhecimento de um ano de tra-
balho intenso.

Estão de parabéns pelo esforço, dedi-
cação ao estudo e gosto pelas apren-
dizagens.

Maria Pedro Alves da Silva *

Com a apresentação da “Lenda de S. 
Martinho”, proporcionou-se o diálogo 
acerca da entreajuda e ainda acerca das 
tradições desta época do ano.

A temática do Magusto foi introduzida 
pela apresentação da história: “Maria 
Castanha”.

Aprendemos várias canções/poesias 
sobre as castanhas; para além disso fo-
ram feitos diversos trabalhos sobre o 
tema: exploração sensorial – castanhei-
ro, ouriço e castanhas; pictogramas; 
noção de quantidade; iniciação á es-

Magusto – Jardim de Infância de Pêro Viseu

crita; conjuntos; labirintos; grafismos; 
fichas de pintura; elaboração de um fio 
(castanha) para levarem para casa.

Sobre o Magusto, era para ser realiza-
do em conjunto com o 1º Ciclo de Pêro 
Viseu, mas devido aos incêndios do ve-
rão não foi possível arranjar a caruma; 
as crianças trouxeram de casa as cas-
tanhas, sumos e assamos as castanhas 
no forno do Jardim de Infância.

Depois foi só saborear! As imagens 
mostram alguns momentos…

* Educadora

No dia 25 de novembro celebra-se o Dia Internacional para a Eliminação da Vio-
lência Contra as Mulheres. O grupo de dança do AEF participou com uma coreo-
grafia muito emotiva relacionada com o tema. O desafio foi proposto no âmbito 
da cidadania.

EB de Valverde

No âmbito do Projeto inserido no Plano 
de turma da EB de Valverde 2, “Conta-
-me uma história”, recebemos no dia 
18 de novembro a D. Tânia Almeida 
Morgado Encarregada de Educação 
da aluna Anita Almeida Morgado, do 
3º ano de escolaridade, que se dispo-
nibilizou para vir contar uma história 
às turmas desta Escola. Esta atividade 
teve como objetivo desenvolver o gosto 
pela audição de histórias e despertar a 
curiosidade pela leitura e escrita. Nes-
te âmbito as crianças puderam obser-

Projeto “Conta-me uma História”

var o livro e ouvir a história “O Boneco 
de Neve Sorridente”, familiarizando-se 
com algumas caraterísticas do clima 
desta época do ano e tendo sido abor-
dadas as emoções que a amizade des-
perta nos nossos corações. Esta ativi-
dade foi desenvolvida na Biblioteca da 
nossa escola e foi do agrado de todos, 
tendo feito as delícias da pequenada. 
A Atividade proporcionou a elaboração 
de registos escritos e ilustrados, dando 
outros finais à história e dramatizando 
a mesma.
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Quadro de Mérito – EB de Alcaria

Jaqueline Alves *

No passado dia 16 de novembro, o alu-
no Francisco Pires Alves, do 3º ano, da 
Escola Básica de Alcaria, recebeu o cer-
tificado de aluno de Quadro de Mérito, 
que reconhece os alunos com muito 
bons resultados escolares na avaliação 
interna. 

Muitos parabéns para o Francisco e de-
sejamos que continue assim aplicado, 
atento e interessado. Deve continuar a 
trabalhar e a empenhar-se para obter o 

mesmo resultado no próximo ano leti-
vo.

* Professora

Como vem sendo hábito no nosso Agru-
pamento, são todos os anos reconheci-
dos os alunos com melhor desempenho 
e aproveitamento. Aqui estão, da turma 
ST3A, os nossos pequenos satisfeitos e 
orgulhosos. Não é para menos, fizeram 
por merecer.

Prémios de Mérito na Turma ST3A

Maria Pedro Silva *

A TERRA TREME é um exercício orga-
nizado anualmente pela Autoridade 
Nacional de Proteção Civil. Pretende 
alertar e sensibilizar a população sobre 
como agir antes, durante e depois da 
ocorrência de um sismo.

Os 3 gestos BAIXAR, PROTEGER, 
AGUARDAR são a melhor resposta para 
nos protegermos em caso de sismo.

O exercício no Jardim de Infância de 
Pêro Viseu foi realizado no dia 9 de no-
vembro às 11h.09 e ajudará a conhecer 

A Terra Treme - JF de Pêro Viseu

e praticar estes 3 gestos que podem 
salvar vidas! 

* Educadora

Maria Pedro Alves da Silva *

(Projeto comum a todos os Jardins de 
Infância do Agrupamento de Escolas do 
Fundão)

Na semana de (14 a 18 de novembro 
de 2022), o Jardim de Infância de Pêro 
Viseu trabalhou o projeto: “O meu Mun-
do e o Teu”

Começamos por trabalha/explorar a 
história: “Meninos de Todas as Cores” 
onde os meninos do Jardim de Infância 
pintaram meninos com as cores da his-
tória (pretos, brancos, castanhos, ver-
melhos e amarelos).

De seguida com plasticina eles molda-
ram a figura humana com as cores da 
história.

Trabalhamos a consciência fonológica 
com palavras da história (ex.: flor; sol; 

“O Meu Mundo e o Teu” - Projeto

menina; árvore; carro e arco-íris) e no 
fim foi realizada uma ficha de trabalho.

Escolhemos dois países da Europa (Por-
tugal/Itália)

Para trabalharmos estes dois países, lo-
calizamos-os no globo terrestre; explo-
ramos diferentes músicas destes dois 
países; exploramos a história: “Os de 
cima e os de baixo” de Paloma Valdivia.

No final ilustramos as duas bandeiras; 
tanto a de Portugal como a da Itália.

As crianças participaram com muito in-
teresse nas atividades desenvolvidas.

As fotos mostram alguns momentos 
deste projeto…

* Educadora

A Autoridade Nacional de Emergência 
e Proteção Civil promoveu no passado 
dia 9 de novembro, às 11h09, a 10.ª 
Edição do exercício público de âmbito 
nacional de Sensibilização para o Risco 
Sísmico, denominado “A Terra Treme” 
medida prevista na Estratégia Nacional 
para uma Proteção Civil Preventiva, os 
alunos da EB1 do Salgueiro participa-
ram com interesse e entusiasmo neste 
simulacro. Este exercício de sensibi-
lização envolveu a docente Titular de 
Turma, de Inglês e a Assistente Opera-
cional.

No dia 11 de novembro realizou-se o 
tradicional Magusto, este ano teve lu-
gar no recinto da escola. Os alunos co-
meram muitas castanhas, brincaram e 

Atividades realizadas na EB1 do Salgueiro

como tradição enfarruscaram-se para 
comemorar o S. Martinho.

O Dia Internacional dos Direitos das 
Crianças é comemorado todos os anos 
a 20 de novembro, na EB1 do Salgueiro 
foi trabalhado o poema “Os direitos da 
Crianças são estrelas”, que pretendeu 
alertar e sensibilizar para os direitos 
das crianças de todo o mundo: a pro-
clamação da Declaração dos Direitos da 
Criança e a adoção da Convenção sobre 
os Direitos da Criança. Para que 20 de 
novembro seja um dia divertido com 
uma mensagem séria, das crianças, 
pelas crianças, os alunos tendo como 
base o poema, realizaram um cartaz 
alusivo ao tema.

DIAS DE ESCOLA 
PROGRAMA DE RÁDIO

SEXTA-FEIRA 19:00 / 20:00 HORAS
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Leonor Proença *

Desde sempre que a filosofia é conhe-
cida fundamentalmente pela reflexão, 
e embora a maioria das pessoas consi-
dere esta ação dispensável no seu dia 
a dia, pode servir como uma alavanca 
para uma possível mudança de toda a 
nossa mente e o modo de como vive-
mos em sociedade. 

Aquilo que conhecemos por filosofia 
surgiu através daqueles que tiveram a 
capacidade de pensar para além dos 
dogmas impostos pelas suas socieda-
des, e desse modo, não só descons-
truíram vários preconceitos existentes 
nas mesmas, assim como promoveram 
o pensamento crítico naqueles ao seu 
redor. Assim, com a filosofia e a sua 
principal tarefa de refletir, podemos 
aprender a ter os nossos próprios pen-
samentos críticos em relação a várias 
questões fundamentais, com os quais 
podemos influenciar o modo de pensar 
dos outros ao nosso redor. 

Com a desconstrução dos dogmas e o 
encorajamento ao pensamento crítico, 

Filosofia e a Desconstrução dos Dogmas

pode ocorrer um possível progresso na 
nossa sociedade, pois cada indivíduo 
pode começar a fundamentar os seus 
próprios ideais em relação a diversos 
tópicos, e com a partilha dos mesmos 
com os restantes membros da socieda-
de, pode ocorrer uma mudança positi-
va em relação ao preconceito no geral, 
e desse modo, também ocorrer uma 
maior inclusão a nível social devido ao 
facto de se obter uma maior tolerância 
após um processo de reflexão interior 
e do compartilhamento de pensamen-
tos com os outros. 

Em suma, a filosofia para além de nos 
ajudar a perceber e a refletir sobre a 
principal razão da existência de tudo, 
pode também ser um agente essencial 
para a desconstrução de preconceitos, 
e também nos pode levar a expandir os 
nossos pensamentos um pouco mais 
além ao ponto de alterar os nossos 
pontos de vista sobre um determinado 
assunto. 

* 11ºLH

Maria João Freire *             

Poderá a Filosofia contribuir para a Paz 
Mundial?

Será a filosofia um contributo para a 
paz mundial? Será correto pensar que 
um problema apenas tem uma única 
e incontestável solução? Sem recurso 
a diferentes perspectivas e pontos de 
vista? Na história da humanidade foi 
provado mais do que uma vez, que o 
pensamento dogmático levou a confli-
tos entre países e desentendimentos 
que consequentemente resultaram em 
guerras e violência. Será um dogma 
(um princípio incontestável e indiscu-
tível), uma forma válida de considerar 
um problema filosófico?

A meu ver, a filosofia (o estudo de 
questões gerais e fundamentais sobre 

Filosofia e a Paz Mundial

Leonor Batista *

 A filosofia é uma parte importantíssi-
ma para se manter a paz mundial, mes-
mo que isso não aconteça há várias dé-
cadas, vivemos num constante estado 
de guerra, as guerras entre países (Rús-
sia e Ucrânia), mas também as guerras 
que se formam e vivem em silêncio (de-
saprovação de um tipo de governo ou 
figura(s) de poder).

A filosofia ajuda a “arrancar o problema 
pela raíz”, as guerras são criadas a par-
tir da ganância, arrogância e ignorân-
cia do ser humano, sendo o último, na 
minha opinião, o pior defeito de todos. 
A ignorância não é apenas defeito de 
quem começa e lidera as guerras, mas 
também de toda a população mundial, 
nós, seres humanos,  temos um grave 
problema, sendo esse o afastamento 
que praticamos em relação a outras 
pessoas que não sejam “como nós”, fi-
camos tão obcecados com a nossa na-
cionalidade, cor ou costumes que aca-
bamos por nos esquecer da parte mais 
importante, somos todos humanos, 
uma guerra num país longe de onde 
vivemos não é apenas uma ofensa a 

Paz Mundial e  Filosofia

esse país, é uma ofensa à humanida-
de, por isso devemos nos preocupar, 
porque somos humanos, o problema 
mais grave neste momento não é o au-
mento do preço da gasolina (também 
é um problema bastante grave para a 
economia onde vivemos, principalmen-
te pessoas com baixos salários), mas 
sim o facto de haver pessoas a morrer, 
pessoas como nós, pessoas que po-
dem vir a ser nós. Por isso acho que 
a filosofia é importante, para nos lem-
brarmos da nossa condição natural de 
“ser humano”, para nos fazer pensar na 
perspetiva dos outros e empatizar com 
outros, não vivendo apenas para nós 
mas também para a humanidade como 
um todo. Além disso, a filosofia forne-
ce-nos informação, esta que irá servir 
como base para as maiores decisões, 
utilizamos a filosofia imensas vezes 
para tomar decisões importantes, por 
isso acho que pessoas educadas nes-
te ramo da vida não partiriam para a 
guerra se não fosse a última de todas 
as opções.

* 11ºAV

a existência, conhecimento, valores, 
razão, mente e linguagem), é essencial 
para resolver conflitos mundiais ou in-
ternacionais e desmistificar preconcei-
tos com recurso a toda a informação e 
pontos de vista possíveis e existentes. 
A filosofia é uma importante forma de 
discutir e refletir sobre diversos concei-
tos e questões que impactam o nosso 
dia a dia, sejam estas de carácter polí-
tico, ambiental ou económico. Assim, 
entender e conhecer outras perspec-
tivas de outras pessoas vai contribuir 
para o nosso conhecimento e faz com 
que pensemos de forma mais conscien-
te e estejamos mais atentos ao mundo 
que nos rodeia.

* 11ºLH

Pedro Oliveira *

Filosofia? Para pouco serve. Dizem ser 
vindo de dois vocábulos gregos refe-
rentes à sabedoria (sophia) e ao amor 
por esta (philos) mas, na realidade, o 
que tem de importante uma “pseudo-
-ciência” para oferecer, onde a certeza 
nunca existe?

Em primeiro lugar, a Filosofia suscita 
sempre o grande problema desta so-
ciedade: as dúvidas. Ora, quem é que 
prefere viver num mundo cheio de in-
certezas e perguntas quando podemos 
apenas acreditar de olhos fechados?  
A verdade é que, já desde o tempo de 
Sócrates (esta corrupção deve vir do 
nome), a sociedade decidiu muito bem 
impor limites num homem que tenta 
corromper pessoas com tantas pergun-
tas inusitadas. O povo, sempre certo, 
sempre se apercebeu que alguém que 
diz “só sei que nada sei” nunca poderá 
trazer algo de bom.

Adicionalmente, agora é que as pessoas 
vieram com estas conversas de tolerân-
cia, discriminação, etc. e cheira-me que 
vem tudo mais uma vez deste tão gran-
de problema da sociedade. A partir do 
momento em que as pessoas ganham a 
consciência que têm realmente algum 
poder para pensar e resolver assuntos, 
aí, meus senhores, é que o caldo está 
entornado. Então, se a nossa socieda-

Filosofia? Para Pouco Serve!

de recém chegada a 800 mil milhões 
de pessoas já funciona tão bem assim 
(pelo menos para os meus, que pouco 
contacto tenho com outros), para quê 
começar a inventar?! Eu digo-vos bem 
o que aqueles filósofos querem: a di-
tadura das minorias! Deixemo-nos des-
tas inovações que o melhor é ficarmos 
com as ideias já institucionalizadas. 

Por outro lado, se o Povo se esquecer 
da filosofia, ajudar-nos-á muito a nós, 
políticos, a fazer o nosso trabalho em 
condições impecáveis. Ao contrário dos 
filósofos, nós temos aquilo que eles 
nunca conseguirão alcançar: a certeza. 
No entanto, se em caso algum não a 
alcançarmos tudo fica facilmente resol-
vido com umas generalizações aqui e 
ali e umas derrapagens acolá. Coisas 
que, como diz o velhinho, a “Ventura” 
(trocadilhos à parte) nos ensina.

Terminando, passo então à resolução 
do problema, para cessar um tão gran-
de. Acabem com a escrita, com os fil-
mes, com as pinturas, com a escultura, 
com os pensadores, com os professo-
res e com tudo o que faz com que o 
povo tenha consciência. Só assim, bons 
cidadãos, é que o mundo continuará 
igual.

* 11LH

Maria de Jesus Lopes

No dia 29 de novembro, em EVQ (edu-
cação para a vida quotidiana), os alu-
nos do INOVA 9 puderam conhecer a 
Associação de Solidariedade Social 
“Entrelaços”, criada em 3 de março de 
2000. A Enfermeira Filomena e mais 
duas voluntárias desta associação con-
versaram com os alunos sobre a impor-
tância do voluntariado.

Foi uma sessão muito interessante em 
que os alunos puderam contactar de 
perto com o trabalho de voluntariado 
e os sues principais benefícios no bem 
estar e saúde mental.

Temos a certeza que com estas parti-
lhas de experiências, estamos a ajudar 
os nossos alunos a aceitar a diferença 
e a construir uma sociedade mais justa 
e menos desigual.

Voluntariado - Entrelaços

http://bibliotecasaef.blogspot.com/
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Margarida Lopes *

No dia 14 de novembro foi comemora-
do o Dia Mundial da Diabetes no Agru-
pamento Escolas do Fundão. O PES en-
viou a todos os DT um vídeo da DGS 
alusivo à Diabetes e um questionário 
no google forms, com o objetivo de que 
todos os alunos fossem alertados para 
o problema muito atual, a Diabetes.

A incidência desta doença está a cres-
cer e atinge cerca de 13% da popula-
ção adulta portuguesa. Estima-se que 
em todo o mundo existam cerca de 
400 milhões de pessoas com diabetes, 
sendo que os números não param de 
aumentar. Esta subida deve-se essen-
cialmente a defeitos na ação normal 
da insulina e/ou à carência desta e aos 
maus hábitos da vida atual. 

Em paralelo, nos intervalos das aulas 
da parte da manhã do dia 14 de no-

A Diabetes 

vembro, a aluna Margarida Lopes, do 
TAS 20, sensibilizou para o problema, 
alunos, professores e assistentes ope-
racionais, distribuindo lacinhos azuis 
e convidando-os a tirarem uma foto 
enquadrada numa moldura alusiva à 
Diabetes, criada pela própria aluna. Em 
simultâneo, a aluna alertava os partici-
pantes  dos cuidados a terem para evi-
tar/minimizar esta doença (fazer uma 
alimentação equilibrada e variada; be-
ber líquidos, de preferência, água; pra-
ticar exercício físico regularmente e ter 
hábitos de vida saudável). 

A atividade teve grande adesão e é 
sempre positivo informar a comunida-
de escolar sobre os cuidados a ter para 
prevenir doenças, como o exemplo da 
Diabetes.

* TAS 20

A prevenção e o diagnóstico precoce da 
infeção por VIH têm sido prioridades 
do Programa Nacional da Direção-Geral 
da Saúde.

O Vírus da Imunodeficiência Humana 
- VIH, faz parte de um grupo de vírus 
chamados retrovírus. Como todos os 
vírus, não é visível “a olho nu” e não so-
brevive fora do hospedeiro, neste caso, 
fora do corpo humano. No organismo 
humano o VIH destrói os Linfócitos 
TCD4+, células que são fundamentais 
para o normal funcionamento do siste-
ma imunitário. 

Acabar com a epidemia da SIDA até 
2030, como Portugal se comprometeu 
com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, exige um esforço de cola-
boração contínuo e todos somos neces-
sários.

Na nossa  escola, desde há muitos anos 
assinalamos o dia 1 de dezembro – DIA 
MUNDIAL DE LUTA CONTRA A SIDA , 
como forma de sensibilizar a popula-
ção escolar para o problema e para a 
prevenção.

Em 2022 voltámos a marcar o momen-
to. Estamos em pleno Mundial de Fute-
bol, o desporto que desperta todas as 
emoções e toda a atenção! 

Ser capitão de uma equipa é a maior 
responsabilidade que um atleta pode 
ter. Simboliza o reconhecimento do seu 
mérito, da sua capacidade de liderança 
e motivação da equipa. Um capitão é 
aquele que possui a melhor sensatez e 
responsabilidade em campo. É a figura 
que inspira todos e aquele que detém 
uma maior capacidade para tomar boas 
decisões, nos bons e maus momentos. 
O Capitão é sempre identificado por 
uma faixa colocada no braço. Enver-
gar a braçadeira da equipa é uma tare-
fa constante e diária, dentro e fora de 
campo. 

Ser “Capitão” não é fácil e está apenas 
ao alcance de quem estiver disponível 

Dia Mundial de Luta Contra a SIDA

para crescer e aprender! E não está só 
ao alcance dos desportistas! 

Mais importante que a liderança vocal 
é a liderança pelo exemplo (Compro-
misso, Confiança, Controlo Emocional, 
Carácter, Respeito…). 

Na luta contra as IST (infecções Sexual-
mente Transmissíveis) e especifica-
mente contra a SIDA, uma “atitude de 
capitão” é fundamental para transmitir 
aos outros os comportamentos mais 
adequados para a prevenção e envolvê-
-los no “respeito pelo outro” em todas 
as ocasiões e circunstâncias. Para to-
dos os que assumirem o compromisso 
será uma oportunidade para causarem 
impacto positivo na vida dos outros e 
motivarem pelo exemplo.

Pegando nesta abordagem motivacio-
nal, construímos braçadeiras de capi-
tão para todos os que no dia-a-dia quei-
ram adotar uma postura de “capitão”, 
que ficaram disponíveis nos átrios das 
Escolas João Franco e Secundária do 
nosso agrupamento, com o seguinte 
convite “Leva uma braçadeira e assu-
me o compromisso de capitão dentro e 
fora da escola”.

Constatando que a atividade que de-
senvolvemos, neste ano letivo, está a 
causar impacto junto dos nossos alu-
nos (porque muitos quiseram envergar 
a braçadeira de capitão), acreditamos 
ter dado mais um passo para cumprir o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentá-
vel  (ODS) número 3: Saúde de qualida-
de em 2030.

Margarida Lopes *

No dia 1 de Dezembro é comemorado o 
dia mundial da luta contra a SIDA.

A SIDA significa síndrome de imuno-
deficiência adquirida. É um conjunto 
de sinais e de sintomas que aparecem 
pela deficiência do sistema imunitário, 
que vai ficando com menos capacidade 
de resposta ao longo da evolução da 
doença. Pode surgir após a infeção por 
VIH (transmitida através de relações se-
xuais e por sangue).

O PES dinamizou uma atividade onde à 
entrada das duas escolas estiveram ex-
postas braçadeiras gigantes, juntamen-
te com o laço, como símbolo da Sida. 
Também foram feitas braçadeiras de 
capitão para todos os que se encoraja-
rem a ser exemplos de boas atitudes de 
prevenção e de respeito pelos outros.

Asta atividade veio alertar a comunida-
de escolar sobre a  SIDA de uma forma 
muito actual e original.

* TAS20

SIDA

Ainda no âmbito do Dia Mundial de 
Luta Contra a SIDA, no dia 29 de no-
vembro, as turmas do 9ºano, INOVA9 e 
CEFOI participaram numa Comunicação 
sobre IST, proferida pela Dr.a Rita Faís-
ca (infeciologista do CHUCB) e promo-
vida pela UCCFundão em articulação 
com o PES.

Esta presença da Dr.a Rita Faisca já vem 
sendo habitual no nosso agrupamento, 
ao longo dos últimos anos e é sempre 
uma sessão muito motivacional para os 
alunos, uma vez que lhes fala de uma 
forma acessível e atual, indo ao encon-
tro das suas curiosidades e dúvidas so-
bre o tema das Infeções Sexualmente 
Transmissíveis.

Breves Notícias…

http://bibliotecasaef.blogspot.com/
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Breves Notícias…

O conhecimento em SBV é um ato de so-
lidariedade, de responsabilidade social 
e de consciência cívica que se inscre-
ve nos direitos e deveres de cidadania. 
Conhecer e executar medidas de SBV é 
um dos processos mais eficazes para 
salvar pessoas. Quantos mais cidadãos 
tiverem formação em SBV, maior será a 
possibilidade de este ser realizado efi-

cientemente, com aumento da sobrevi-
da em contexto pré-hospitalar.  Com o 
intuito de aumentar a literacia em SBV 
da comunidade estudantil estão a de-
correr sessões no nosso agrupamento, 
promovidas pelo PES em articulação 
com a Saúde Escolar - UCCFundão e 
dinamizadas pelos Bombeiros Voluntá-
rios do Fundão.

Dirigido aos alunos do ensino secundá-
rio do concelho do Fundão, o projeto 
ON@COEDUCA, que conta com apoio 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro 
(LPCC) na cedência de material informa-
tivo, já abrangeu mais de 2.455 jovens 
e está inserido no Programa de Saúde 
Escolar da UCC, sendo dinamizado pela 
Enf.ª Filomena Correia, especialista em 
Saúde Mental e Psiquiatria (e com for-
mação na área de Oncologia), em arti-
culação com as Equipas de Promoção e 
Educação em Saúde (PES) dos Agrupa-
mentos de Escolas.

 A educação sexual foi integrada, por lei 
(Lei 60/2009) na educação para a saú-
de, por obedecer ao mesmo conceito 
de abordagem, com vista à promoção 
da saúde física, psicológica e social. 

Estão a decorrer sessões sobre esta te-
mática nas turmas do 12º ano regular, 
uma vez que as turmas dos cursos pro-
fissionais do 3º ano se encontram fora 
da escola, em estágio.

Todas as terças feiras, das 15h00 às 17h00, o gabinete 
de saúde estará aberto, com a presença da Enfermeira 
Filomena Correia da UCC – Centro de Saúde do Fundão, 
para apoio individual aos alunos, que poderão ser en-
viados pelos respetivos DT, no âmbito de assuntos re-
lacionados com Necessidades Especiais de Saúde (NES).

O que significa LGBTQIAP+?

Com o intuito de descobrir o que significa esta sigla, estudantes do 5º ano de 
medicina da UBI, em articulação com a UCC Fundão vieram à escola esclarecer os 
alunos do 10º e 11º anos, em sessões que decorreram no dia 13 de dezembro.

Rafael Vanderley e Tiago Teixeira *

Erradicação da Pobreza

Agrupamento de Escolas do Fundão as-
sinala o Dia Internacional para a Erradi-
cação da Pobreza

No passado dia 17 de outubro cele-
brou-se o Dia Internacional para a Erra-
dicação da Pobreza e  o AEF abraçou o 
desafio lançado  pelo o Projeto de de-
senvolvimento social- Programa CLDS 
4G Fundão,  de assinalar esta data, 
promovendo uma atividade de sensi-
bilização, que passou pela recolha de 
roupa, alimentos, produtos de higiene 
e material escolar, tendo o seu produto 
revertido  a favor das famílias carencia-
das da nossa escola através do Projeto 
Ser Solidário e ainda da  Associação En-
trelaços e  da Loja Social. A atividade 
foi dinamizada pela coordenadora de 
Cidadania, professora Andreia Sousa, 
e desenvolvida pelas turmas  APS22, 
APS21, GPI21, TAS21 e EAC21  e pelas 
turmas dos 7º ano. 

No dia 22 de novembro teve lugar a en-
trega no espaço do Projeto Ser Solidá-
rio dos produtos recolhidos (alimentos, 
material escolar e produtos de higiene), 
estando em representação dos alunos 
do 7º ano as alunas Carolina e  Simo-
ne, do 7º A. Os alunos do 10ºLH1, na 
sua maioria voluntários do   projeto Ser 
solidário, participaram neste momen-
to, aproveitando para conhecer o es-
paço Ser Solidário e para refletir sobre 
o valor do voluntariado e as ações de 
solidariedade para ajudar a erradicar a 
pobreza, “pensadas globalmente, mas 
exercidas  localmente”, nas palavras da 
professora Andreia Sousa. Foram apre-
sentados os agradecimentos a todos 
quantos contribuíram para esta ação 
de solidariedade.

* 10ºLH1
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Boas Festas

Os alunos do projeto “Sou como sou” 
(9ºA, 9ºD e 9ºE)  e a docente Rosa Antu-
nes  desejam umas Boas Festas!

Direitos Humanos

“Mergulhar” no mundo dos alimentos e 
“demostrar o que têm” - Relato de uma 
experiência de aprendizagem interpa-
res.

Todos sabemos, até os mais pequenos, 
que há coisas que não são invisíveis aos 
nossos olhos. No entanto as evidências 
científicas, indiretamente podem-nas 
tornar “perceptíveis”.

Numa atividade que preparámos, per-
guntámos aos pequeninos da escola 
EB1 de Alcaria: 

O que haverá nos alimentos, que é ca-
paz de nos manter vivos e manter sau-
dáveis? 

Será que podemos “ver” essas entida-
des tão maravilhosas?

Imediatamente se apressaram a dizer 
que poderíamos utilizar o microscópio 
pois este equipamento permite ampliar 
as imagens de objetos muito peque-
nos, não visíveis a olho nú.

Os alunos mais velhos (TAS21) que já 
tinham trabalhado no laboratório da 
escola, sobre o mesmo tema, e que já 
tinham tido oportunidade de visitar os 
laboratórios da UBI, onde conheceram 
o microscópio electrónico, estavam ap-
tos a esclarecer:  Não, o microscópio 
ótico não permite ver o que existe nos 
alimentos, pois são moléculas. Para ver 
algumas dessas moléculas (as maiores) 
teríamos que utilizar o microscópio 
electrónico, mas há maneira de tornar-
mos as moléculas, a que chamamos 
nutrientes, visíveis. É isso que viemos 
fazer convosco. 

Começaram por retirar os materiais do 
contentor onde levavam tudo o que era 
necessário. Cada grupo foi explicando 
aos mais pequenos: 

Este é o material de vidro que vamos 
utilizar para esta experiência e o rea-

gente deste frasco é um reagente dete-
tive, que sabe encontrar uma molécula 
nutriente (e apenas essa!). Aqui temos 
a molécula nutriente, que o reagente 
detetive conhece (controlo positivo). 
Sempre que o reagente detetive a en-
contar muda de cor (claro se fizermos 
tudo de acordo com o protocolo da ex-
periência!). Aqui, neste frasco temos o 
controlo negativo (este é algo, que o 
reagente detetive nunca irá reconhecer 
e portanto nunca irá mudar de cor).

Depois é fácil, vamos utilizar alimen-
tos, pô-los em contacto com o reagente 
específico e se reagente detetive mudar 
de cor, então esse alimento tem a mo-
lécula nutriente correspondente. Senão 
mudar de cor, então é porque não tem.

Vamos por mãos à experiência cientí-
fica?

O grupo responsável pela pesquisa do 
nutriente amido, depois de demonstrar 
que o soluto de lugol (reagente detecti-
ve) muda de castanho para azul quando 
encontra o amigo amido, foi pesquisar 
a presença desse nutriente em diversos 
alimentos. E encontraram-no na bata-

ta, no entanto no leite, não foi possível 
“vê-lo” porque não mudou de cor.

O grupo responsável pela pesquisa das 
meninas proteínas, usando o reagente 
de Biureto (detetive), encontraram mui-
tas proteínas na clara de ovo, mas na 
batata, nem vê-las!

Quanto ao grupo pela pesquisa dos 
açucares simples (oses), usaram o rea-
gente licor de Fehling, que fica alaran-
jado, quando é aquecido e encontra 
oses gulosas. Mas se não o  encontrar 
continuará a ser azul, mesmo se aque-
cermos. 

Não foi preciso pesquisar num rebu-
çado, se havia açucar, ou não, quando 
pesquisámos no leite, lá apareceu a tão 
desejado cor de laranja. Surpresa, afi-
nal o leite tem açúcar! Até já tínhamos 
ouvido falar do seu nome “lactose”. 
Também ficámos a perceber se o lei-
te já tem naturalmente açúcar, porquê 
ainda colocar mais, quando o  estamos 
a beber?

E sabiam que a água também é um nu-
triente? O seu reagente detetive chama-
-se sulfato de cobre anidro (que nome 
tão complicado!). Quando colocámos 
este reagente em contacto com todos 
os alimentos, a sua cor branca carac-
terística, rapidamente desaparece e co-
meça a corar de azul (será que a água 
cora de mágoa?). Apareceu azul com 
todos os alimentos que experimentá-
mos. Foi fácil perceber que todos os 
alimentos têm água.

Que bela aventura, nesta viagem ao 
mundo dos alimentos! Que bom en-
contro entre alunos mais crescidos e 
alunos mais pequenos! Todos aprende-
mos e nos divertimos juntos.

Havemos de voltar para mais experiên-
cias, e contamos com o Clube Ciência 
Viva do 1º ciclo, que está na escola EB1 
Santa Teresinha.

Um Mergulho no Mundo dos Alimentos

APS22

Ambiente e Sustentabilidade

A turma do 10º ano do curso profis-
sional Técnico de Apoio Psicossocial, 
desafiados na disciplina de Área de Ex-
pressões na pessoa da professora Felis-
bela Fernandes. 

A partir do documentário “Lixo Extraor-
dinário”, de VIK MUNIZ, produzido no 
Aterro Metropolitano Jardim Gramacho, 
que foi passado/trabalhado em sala de 
aula dentro do conteúdo da UFCD_A 
Comunicação em Situação de Crise.  Ti-
veram como forma de dinâmica de gru-
po, a ideia final de construir um pre-

“Criar Arte com Lixo Extraordinário”

sépio que este ano dá vida ao Natal da 
nossa Escola.

O projeto começou por recolha e sele-
ção de lixo doméstico e escolar, que 
aos poucos os alunos foram dando for-
ma e vida.

Enquadrado no tema dos DAC “Ambien-
te e Sustentabilidade” e reformulando 
a ideia dos 3´R: Reciclar, Reproduzir 
e Representar, assim se criou arte em 
que nasceu aquele que é um presépio 
de Lixo Extraordinário.

DIAS DE ESCOLA 
PROGRAMA DE RÁDIO

SEXTA-FEIRA

19:00 / 20:00 HORAS
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O Futuro do Planeta não é Reciclável

No dia 30 de novembro, os alunos do 
9ºano, assistiram à palestra de sensi-
bilização, proferida, pela Engª Marta 
Alçada do serviço de comunicação da 
Resiestrela – Tratamento e valorização 
dos resíduos sólidos urbanos.

Esta ação enquadra-se na disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento, no do-
mínio do Desenvolvimento Sustentável, 
a trabalhar no 1º período

Os objetivos foram consciencializar/
responsabilizar os alunos, para os tem-
pos de mudança, perante a emergência 
climática que a todos nos afeta e pro-
mover a adoção de comportamentos 
ambientais diferentes para proteger o 
planeta, reduzindo, reutilizando e re-
ciclando. Foi mostrado aos alunos o 
quão importante é separar o lixo que 
fazemos todos os dias (posteriormente 
encaminhado para o destino mais ade-
quado) através de pequenos gestos e 
não com desculpas. Os alunos também 

se puderam aperceber como o lixo dos 
ecopontos, amarelo, azul e verde pode 
ser valorizado, dando vida a outros 
produtos, melhorando a qualidade de 
vida da população atual e a das gera-
ções futuras.

Vamos todos colaborar, separando em 
casa e na escola já fazemos a diferença. 

Se pensas que não há planeta B, tens 
que agir!

Bibliofit

A biblioteca preocupa-se com a tua 
saúde e bem-estar físicos e mentais. 

Considerando imperiosa a necessidade 
de nos mantermos ativos, a tua biblio-
teca escolar propôs ao grupo de Edu-
cação Física, representado na biblio-
teca pela docente da equipa funcional 
Clara Barbosa, que integrássemos nas 
nossas rubricas uma nova: a BIBLIOFIT, 
com a qual o grupo de Educação Física 
prontamente acedeu colaborar. 

Agradecemos aos alunos que partici-
param, aos encarregados de educação 
que o permitiram e às docentes Clara 
Barbosa e Cristina da Cruz que a tor-
naram possível. Um excelente trabalho 
de equipa!

Desta forma, toda a comunidade educa-
tiva pode exercitar-se a partir de casa.

Pais, avós, irmãos, professores, cole-
gas, toca a sair do sofá! Todos os me-
ses vamos ter novos exercícios. Este-
jam atentos!

Vem exercitar-se com a tua Biblioteca 
Escolar!

No mês de novembro, seguimos o cir-
cuito que nos foi proposto pelo Pedro 
Oliveira, do 11ºLH. 

Já temos um desafio para o mês de de-
zembro. Do que estás à espera?

Decorreram já duas sessões do Clube 
de leitura do 11º CT2. Na primeira ses-
são, realizada no dia 3 de outubro, fo-
ram lançados dois desafios aos alunos: 
escolherem um livro de entre as opções 
propostas (livro com cores outonais ou 
com a palavra outono no título; livro 
escrito no ano em que nasceram; livro 
cuja ação decorra num país que gostas-
sem de visitar; livro escrito por um au-
tor cujo apelido se inicia por um S; livro 
escrito por um autor africano) e lerem, 
pelo menos, 10 páginas por dia. Para a 
escolha dos livros, foi feita uma visita 
às estantes da biblioteca.

Na segunda sessão, que decorreu no 
dia 7 de novembro, conversou-se, de 
modo informal, sobre os livros lidos 
(escolhas individuais), tecendo apre-
ciações críticas. Tudo ao sabor de uns 
bolinhos!

O desafio lançado foi a leitura de um 
livro de José Saramago e a captura e 
respetiva legendagem de uma foto/de-
senho a partir de excertos que tenham 
chamado a atenção dos alunos, para a 

Clube dos Leitores Assumidos

atividade - “Capta as Palavras”, que es-
teve em exposição na biblioteca, entre 
os dias 14 e 18 de novembro - encer-
ramento do Centenário do Nascimento 
de José Saramago.

o Clube de Leitura orientado pela do-
cente da equipa da biblioteca, Teresi-
nha Mendes, trabalhou a obra A Maior 
Flor do Mundo, de que resultaram ex-
celentes trabalhos, expostos no edifí-
cio João Franco do AEF.

Clube dos Leitores, A Maior Flor do Mundo

Durante a última semana do mês de 
outubro, os professores bibliotecários 
do Agrupamento de Escolas do Fundão, 
fizeram 12 sessões do MIBE (Mês Inter-
nacional das Bibliotecas Escolares), nas 
Escolas de 1º Ciclo e do Pré-escolar, 
com a leitura dramatizada de um livro 
e de um conto subordinado ao tema 
deste ano: Ler para a Paz e Harmonia 
Globais.

Acompanhados da sua mascote, a BE, 
começaram com uma leitura dramati-
zada de O Destino de Fausto, de Oliver 
Jeffers.

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares

Terminaram com a leitura de um conto 
de Gianni Rodari, “A Guerra dos Sinos”, 
do livro Novos Contos ao Telefone.

A mensagem foi perfeitamente enten-
dida pelos alunos, o que foi notório du-
rante as sessões e nos trabalhos rece-
bidos de algumas escolas e partilhados 
no blogue. Os alunos retrataram muito 
bem o cruel Fausto, que queria apro-
priar-se de tudo, sem respeitar nada 
nem ninguém e entenderam que não 
queremos faustos no mundo, mas sim 
a paz e a harmonia globais.

http://bibliotecasaef.blogspot.com/
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Como trabalhar a Paz em Tempo de Guerra?

Extraordinária atividade realizada on-
tem na Biblioteca! No âmbito do tema 
para este ano do MIBE (Mês Internacio-
nal das Bibliotecas Escolares), “Ler para 
a Paz e a Harmonia Globais”, realizou-
-se a conferência “Ler para a Paz e a 
Harmonia Globais – Como trabalhar a 
paz em tempo de Guerra?” dinamizada 
pela Prof.ª Dr.ª Liliana Reis. A Bibliote-
ca Escolar do Agrupamento de Escolas 
do Fundão, congratula-se com esta 
iniciativa, organizada pelos elementos 
da nossa Equipa, Profª Ana Brioso e 
Prof.ª Regina Costa, dada a pertinência 
e atualidade dos assuntos abordados. 
Por outro lado, a excelência das pala-
vras da Prof.ª Liliana Reis, foi capaz de 
prender a atenção para o problema da 
Paz no mundo, quer dos alunos do 7º 
ano presentes (7ºE), quer dos alunos 
de Humanidades do Ensino Secundário. 
Os alunos do 7º ano apresentaram uma 
dramatização orientada pela Prof.ª Re-
gina Costa, a partir da leitura do livro 
“O Muro no Meio do Livro”. Para os alu-
nos do Secundário, a atividade foi par-
ticularmente importante uma vez que 
aborda conteúdos lecionados nos currí-
culos, pelo que o nosso agradecimento 
a todos os envolvidos na iniciativa é a 
dobrar. Obrigado à Prof.ª Liliana Reis 
por, de novo, ter colaborado de forma 
tão direta e disponível com a Biblioteca, 
obrigado aos alunos pelas fotografias, 
filme e reflexões que enviaram.

«No dia 27 de outubro, a turma do 
10ºLH1 foi convidada a participar na 
atividade “Ler para a Paz e a Harmonia 
Globais” – Como trabalhar a paz em 
tempo de Guerra? na biblioteca da es-
cola, juntamente com a turma E do 7º 
ano.

Para iniciar a mesma, os alunos do 7º 
ano realizaram uma breve representa-
ção do livro “O muro no meio do livro”. 
Este, apresenta uma moral muito inte-
ressante, dando-nos uma perspetiva 
sobre os julgamentos e medos da di-
ferença. Seguidamente, a Professora Li-
liana Reis, explicou-nos que nem sem-
pre esse “muro” esconde coisas más 
por trás dele e que não devemos julgar 
nem ter medo do que é diferente. Rela-
cionou o tema do livro com várias ques-
tões de grande relevância do quotidia-
no, como por exemplo a importância 
da paz nas nossas vidas e as inúmeras 
consequências presentes na falta dela. 
Com tudo o que tem acontecido entre 
países como a Rússia e a Ucrânia, é ne-

cessário estarmos informados e cientes 
do quão importante é termos paz.

Considero que esta atividade nos en-
riqueceu bastante, pois nos torna pes-
soas mais informadas, responsáveis e 
humanas.»

Joana Mendes, 10ºLH1

 «Eu achei este assunto bastante ape-
lativo pois a paz faz parte de nós. Para 
termos uma vida feliz temos de ter 
paz, mas infelizmente estamos num 
mundo onde a paz nunca é duradoura. 
Assistimos à guerra da Rússia contra a 
Ucrânia que cada vez está a agravar-se 
mais. Mas a paz não começa quando 
a guerra terminar. Não há paz quando 
há violência física e psicológica, pois 
quando insultamos alguém de uma cor 
diferente, de um país diferente ou por 
uma pessoa não ter o aspeto ideal que 
a sociedade define, trata-se de uma for-
ma de guerra diária que gera bullying, 
humilhações e medo. Lidar com proble-

mas como a violência doméstica é não 
estar em paz em casa. Há pessoas que 
nem em casa nem fora de casa têm paz! 
Estar em paz é aceitarmo-nos como 
somos sem tentar mudar pelo que os 
outros dizem, é sentirmo-nos confortá-
veis e seguros quando saímos de casa, 
é ter orgulho em nós próprios!»

Mariana Cunha, 10º LH1

«Gostei muito, principalmente do deba-
te, em especial na reflexão sobre o que 
nós somos e o que nós temos, que são 
coisas completamente diferentes, não 
é aquilo que nós temos que nos vai fa-
zer ser melhores pessoas.  Ser amigos 
uns dos outros, ajudar quando alguém 
precisa, por exemplo, é isto que nos 
faz ser melhores pessoas.»

Madalena Infante, 11ºLH1

«Queria agradecer à Professora por 
nos conseguir envolver numa atividade 
como esta pois penso que foi bastante 
útil não só para a aprendizagem em si 
mas também para nos despertar para 
vida fora dos muros da escola, nomea-
damente na importância da diplomacia 
nas relações internacionais como ferra-
menta para a paz.»

David Santos, 10ºLH1

Os professores bibliotecários promove-
ram, em articulação com a Leya, uma 
Feira do livro, que teve início a 25 de 
novembro e que termina no dia 16 de 
dezembro, com o intuito de promover 
o interesse pelos livros e pela leitura, 
convidando toda a comunidade escolar 
a visitá-la.

Feira do Livro Leya na Biblioteca

Dando continuidade ao trabalho de de-
senvolvido no ano passado, no Hallo-
ween, uma exposição sobre o mundo 
mágico de Harry Potter, este ano, as 
professoras do grupo de Educação Fí-
sica, Clara Barbosa e Cristina da Cruz, 
em articulação com a Biblioteca Es-
colar, trouxeram uma coreografia fa-
bulosa do Grupo de Dança/Desporto 
Escolar do Agrupamento. E o tema per-
maneceu, porque “Há Magia na Escola”. 
Mais uma vez a leitura se aliou à dança 
numa coreografia que resultou de for-

Harry Potter de volta neste Halloween!

ma espetacular! Parabéns professoras 
e alunas que fizeram magia!

Tem estado a decorrer um concurso 
mensal, realizado a partir do blogue da 
biblioteca, que se intitula “O problema 
do Mês”, com um problema de mate-
mática destinado a alunos dos 2º e 3º 
ciclos de ensino. A colaborar nesta ru-
brica temos o docente Sérgio Chambel, 
que faz parte da equipa funcional da 
biblioteca.

No mês de outubro, os nossos “Mate-
máticos do Mês” receberam os respe-
tivos Certificados e umas lembranças.

Estamos, agora, a aguardar os resulta-
dos dos vencedores do “Problema do 
Mês” de novembro, para convocarmos 

Problema do Mês

os vencedores e lançarmos, logo de se-
guida, o problema do mês de dezem-
bro!

Se és do 2º ou 3º ciclo, participa! No passado ano letivo, as alunas Alice 
Alvo, Ana Teixeira, Maria Dixo e Rita 
Mesquita desenvolveram e apresen-
taram um trabalho, designado “Agru-
pamento de Escolas do Fundão – Uma 
Escola Aberta ao Mundo”. O trabalho 
foi apresentado na escola, aos encar-
regados de educação e no XXVI Con-
gresso Internacional de Antropologia 
Ibero-Americana, subordinado ao tema 

Trabalho Publicado na Revista Aldraba

– TERRITÓRIOS. MIGRAÇÕES. FRONTEI-
RAS.

Em outubro, saiu uma publicação so-
bre este trabalho que, mais uma vez, 
sublinha o seu valor. Parabéns às alu-
nas pelo trabalho realizado e à docente 
Ana Brioso que as orientou. Poderás ler 
a notícia completa na Revista Aldraba, 
que está disponível na tua biblioteca.



No dia 25 de novembro, as turmas do 
9º ano participaram numa visita de es-
tudo a Lisboa onde visitaram o Museu 
Militar e puderam assistir à represen-
tação do “Auto da Barca do Inferno”, 
de Gil Vicente pelo grupo de teatro “O 
Sonho”. O almoço-piquenique decorreu 
no famoso Miradouro da Graça (Mira-
douro Sophia de Mello Breyner Andre-
sen), de onde se tinha uma vista mag-
nífica sobre a cidade (destaque para o 
Castelo de S. Jorge e Ponte 25 de Abril). 
A atividade foi organizada pelos profes-
sores de História e de Português, do 9º 
ano, e decorreu com muito interesse e 
entusiasmo de todos os intervenientes. 

Aqui ficam os testemunhos de alguns 
alunos.

“A peça divertiu-me bastante e fiquei 
a compreender melhor a obra de Gil 
Vicente em que se baseou. A visita ao 
museu foi muito interessante e permi-
tiu-me uma melhor compreensão da 
História de Portugal em termos milita-
res. A sala de que mais gostei no mu-
seu foi a Sala Camões onde se encon-
tram versos d´Os Lusíadas ilustrados 
por quadros de pintores portugueses 
famosos”. – Joana Martins do 9ºB

“No museu fomos guiados pelo Sargen-
to Lopes que nos falou um pouco sobre 
a 1ª Guerra Mundial, a entrada de Por-

Visita de Estudo a Lisboa

tugal na guerra e a vida difícil nas trin-
cheiras. No teatro adorei a forma como 
os autores executaram o espetáculo, 
muito cómico e engraçado, interagindo 
com o público”.  - Matilde Saraiva do 
9ºA

“Adorámos a visita ao museu e ao tea-
tro, principalmente o teatro, pois foi 
muito emocionante e divertido; teve 
partes que nos fizeram rir e aprende-
mos um pouco sobre a obra Auto da 
Barca do Inferno. Gostámos da intera-
ção dos atores com o público e da ale-
gria transmitida. No museu, ficámos a 
saber mais sobre o passado, as guerras 
e as armas. A parte social, o convívio 
foi algo que nos agradou muito. O am-
biente foi muito divertido.” – Nara Fir-
mino e Osvaldina Júlio do 9.º C

“No Museu Militar, vimos uma vasta 
coleção de armaria e diversas obras de 
arte. As salas eram magníficas, cheias 
de decoração e obras para apreciar. A 
fachada do museu é muito bonita. No 
miradouro admirámos uma vista linda 
de morrer, pudemos ver Lisboa de um 
ângulo diferente. A peça de teatro foi 
incrível, a história envolvente e os ato-
res perfeitos para os papéis, o cenário 
magnífico. Não fiquei aborrecida, dan-
çámos, cantámos, divertimo-nos e tirá-
mos fotos com os atores, no final da 
peça.” – Andreia Marques do 9.º c

Andreia Nunes, Mafalda Mon-
santo, Vitória Correia, Tatia-
na Alves

No dia 26 de outubro, nós, os alunos 
das turmas dos cursos técnicos de Aná-
lises Laboratoriais e Auxiliares de Saú-
de, do 10º ano, visitámos o Museu de 
Arte Contemporânea de Elvas e a fábri-
ca de café Nova Delta.

No museu fomos surpreendidos pela 
irreverência da exposição: “Quem nos 
salva?”, onde pudemos apreciar as di-
ferentes obras de arte alusivas a temas 
atuais, que nos preocupam a todos - a 
desigualdade de género e as alterações 
climáticas. Na galeria final tivemos 
oportunidade de ver “A noiva”, uma 
obra da famosa artista portuguesa Joa-
na Vasconcelos, conhecida pelo grande 
impacto das suas obras feitas a partir 
de objetos improváveis.

Após um passeio pela cidade de Elvas 
e pausa para o almoço, dirigimo-nos 
para a fábrica de café Nova Delta, per-
tencente ao grupo Nabeiro, onde pude-
mos observar o processo de produção 
do café, desde a receção da matéria-
-prima – café verde – que provém de 60 
origens diferentes, tais como: Brasil, 
Angola, Vietname e Costa do Marfim. 

Aqui tivemos o primeiro contacto olfa-
tivo com o café. Nesta faz, e o café é 
cuidadosamente analisado sensorial e 
laboratorialmente.

Segue a fase de torrefação do café, em 
que a tonalidade dos grãos passa de 
verde a castanho, libertando aromas 
envolventes e intensos. Estes grãos de 
diferentes origens são armazenados 
e repousam nos silos para, posterior-
mente, serem misturados em diferen-
tes blends, ou seja, diferentes tipos de 
café que se identificam pela textura, 
acidez e aroma.

Observámos também o embalamento 
dos blends para os diferentes perfis de 
clientes da fábrica, desde as embala-
gens para o canal HORECA até às pe-
quenas cápsulas das nossas máquinas 
domésticas.

No final, fizemos a prova do café.

As visitas de estudo são formas de 
aprendizagem fora das quatro paredes 
da sala de aula, para além da alegria do 
convívio entre professores e alunos.

Andreia Nunes, Mafalda Monsanto, Vi-
tória Correia, Tatiana Alves

TAL em Visita de Estudo

A turma St3A no âmbito do projeto da 
4cidades, visitou na passada 3afeira a 
Assembleia da República. Foi uma visi-
ta guiada com direita a uma pequena 
sessão plenária c os senhores deputa-
dos que amavelmente nos receberam e 
permitiram colocar algumas questões 
as quais responderam solicitamente. 
Gostamos particularmente das amplas 
salas, tapeçarias e retratos gigantes-
cos. Aprendemos bastante e adoramos 
a visita que esperamos um dia repetir. 
Obrigada a todos que tornaram possí-
vel está visita!

St3A em Visita de Estudo

Realizada pela turma CEFOI 22, no dia 
18/11/2022

O Serviço Educativo do Lisboa Games 
Week é uma iniciativa da Fundação AIP 
em parceria com a Direção-Geral da 
Educação, para a divulgação da oferta 
formativa na área de jogos digitais e 
tecnologias associadas. É um espaço 
inclusivo que reflete a cultura associa-
da ao gaming numa perspetiva do valor 
de “jogar com responsabilidade”. Está 
recheado de atividades é uma expe-
riência única para estar com as comu-
nidades Gaming, Esports e Pop Culture.

O evento apresenta novidades únicas, 
assim, este evento possibilita aos alu-

Lisboa “Games Week.”

nos a participação de novas experiên-
cias lúdicas (jogos e outro tipo de soft-
ware) e contacto com as novidades do 
mercado, adquirindo novos saberes 
num ambiente divertido e descontraí-
do.

O evento tem uma função determinan-
te na educação e formação dos jovens, 
a qual deve ser potenciada enquanto 
contributo para a sua inclusão social e 
como fator de crescimento intelectual.

A visita decorreu conforme o previsto. 

Sob orientação das professoras: Cidá-
lia Mateus, Cristina Carvalho e Helena 
Lindeza.

A turma do 8º C

No ano letivo 2021-2022, a turma do 
7º C (atual 8º C) participou num con-
curso subordinado ao tema “O Cancro 
visto pelos olhos dos + NOVOS” promo-
vido pelo PES e que consistia na criação 
de uma camisola, com materiais reci-
cláveis, referente à temática dada. Ao 
terem ficado em primeiro lugar, empa-
tados com uma turma de 8º ano, todos 
ganharam um voucher para usufruir, 
este ano letivo, no Parque do Convento. 
Assim, no dia 12 de outubro deste ano, 
o 8º C foi passar uma tarde no Parque 

Uma Tarde Bem Passada

e fizeram uma atividade de arborismo 
e outra de escalada. A primeira consis-
tiu num percurso por entre as árvores, 
em que os alunos atravessaram cordas 
e plataformas e a segunda consistiu em 
escalar uma parede até chegar ao topo, 
mas sempre munidos de um equipa-
mento de segurança.

Foi uma tarde bem passada e em que a 
turma se divertiu muito. O desejo é de 
poder repetir a experiência um dia.



A Visita de estudo ao Museu arqueoló-
gico José Monteiro no dia 6 de dezem-
bro, no âmbito da disciplina de História 
A, foi guiada por dois técnicos do Mu-
seu Arqueológico, a  arqueóloga Dra. 
Joana Bizarro ( na turma LH2)  e pelo  
Engenheiro Pedro Mendonça (na turma 
LH1).  

Começou com a apresentação detalha-
da do Menir e da Estela que se expõem 
à entrada do Museu.

Foi feita uma introdução ao papel do 
Museu como um espaço de cultura e de 
construção da nossa memória coletiva, 
através da exposição e preservação dos 
vestígios encontrados nosso concelho, 
desde o período Paleolítico ao perío-
do Romano. Ao longo da visita pelas 
diversas salas foi possível selecionar 
algumas peças para uma análise mais 
profunda, sendo possível aos alunos   
seguir a sua  trajetória desde o local 
onde foram encontrados até se torna-
rem peça do Museu, um espaço privi-
legiado de produção de conhecimento. 

De acordo com o plano da visita, foi 
dada enfase especial ao acervo do Pe-
ríodo Romano, no que diz respeito ao 
povoamento, quotidiano e epigrafia, 
permitindo analisar a relevância do le-
gado político e cultural clássico para a 
civilização ocidental, nomeadamente a 
nível da administração, da língua, do 
Direito, do urbanismo e  da arte. 

A opinião dos alunos foi muito favorá-
vel, manifestando muito interesse ao 
longo da mesma:

Além de já ter ido inúmeras vezes ao 
museu, foi apenas desta vez que con-
segui reparar em vários pormenores 

Museu Arqueológico – O Museu como Escola

que até aqui ainda não tinha reparado, 
como as gravuras no Menir e na Estela 
que vemos logo à entrada do Museu, 
onde gravaram objetos do quotidia-
no, como espelhos, armaduras, espa-
das. Na parte do paleolítico (pré histó-
ria), adorei saber que há no concelho 
do fundão gravuras que só se podem 
ver numa certa altura do ano (verão), 
e que estão tão perto de nós e nunca 
tivemos a curiosidade de visitar esse lo-
cal. Surpreendeu-me também a estátua 
presente na sala da época romana, que 
representa a intensa atividade agrícola 
nesta região, principalmente a nível vi-
nícola, estátua esta é hoje em dia o lo-
gotipo e a imagem de marca da Adega 
Cooperativa do Fundão. Também achei 
interessante o facto de na minha aldeia 
(Fatela) haver vestígios do Império Ro-
mano, como uma lucerna encontrada 
nas Chafurdas, que serve para ilumina-
ção.

Com a visita ao museu, fiquei com a im-
pressão que já se descobriu tanto sobre 
a romanização na nossa região, mas 
ainda falta descobrir mais, era preciso 
realizar-se mais escavações no conce-
lho para se encontrar mais vestígios da 
presença dos romanos nesta zona, em-
bora essa já seja comprovada pelo que 
já se descobriu, nomeadamente, nas 
quintas do Ervedal (Castelo Novo), Ca-
pinha, Fatela, Alcongosta, Quintas da 
Torre, Pêro Viseu e tantas outras terras 
que ainda não foram exploradas e de-
viam ser.

Nuno Fians, 10ºLH2

O Império Romano claramente deixou, 
lenta mas eficazmente, as suas marcas 
na nossa região rural e afastada dos 
circuitos comerciais do litoral. A inte-

gração da área a sul do Tejo não foi de-
morada, mas a conquista da zona entre 
Tejo e Douro já o foi, sobretudo devido 
à resistência dos Lusitanos, por isso 
os romanos tiveram de ser pacientes, 
persistentes, determinados e, de certa 
maneira, tolerantes na sua conquista. 
Trouxeram a língua, a arte, o direito e 
a religião, desenvolveram a nossa eco-
nomia e criaram uma nova organização 
político-administrativa, assim como 
também renovaram as cidades já exis-
tentes e criaram novas (urbanismo). 

Luna Gamanho, 10º LH2

Achei interessante a maneira como o 
guia do museu explicou a história en-
volvida em cada um dos artefactos que 

mostrou, e também de vermos de tão 
perto cada artefacto como as pontas de 
lança, as primeiras cestas e os primei-
ros indícios da cerâmica.

João Oliveira,10ºLH1

Um dos aspetos de que eu mais gostei 
na visita ao museu foi a forma de co-
municação dos guias e a forma como 
eles explicavam e interagiam connos-
co. Também gostei muito da forma  
como o museu está dividido por épocas 
e cronologicamente. Por fim, o aspeto 
que mais me interessou foi o programa 
de escavações arqueológicas que o mu-
seu vai retomar na Quinta do Ervedal 
no qual cada um de nós pode ser volun-
tário e participar.

Miguel Correia, 10º LH1

Luna Gamanho e Bruna Almei-
da *

Visitar outros países é sempre especial. 
Para o bem ou para o mal, essas opor-
tunidades marcam-nos para a vida. E, 
querendo ou não, saímos de cada uma 
dessas experiências diferentes e mais 
enriquecidos. A verdade é que viajar é 
desafiante. Obriga-nos a sair da nossa 
zona de conforto e a testemunhar tudo 
em primeira mão, não através de um 
ecrã ou das histórias que nos contam. 
Para além disso, viajar traz uma sensa-
ção libertadora e, o entusiasmo de par-
tir à descoberta aliado à aventura que é 
explorar um destino, fazem-nos sentir 
que tudo é possível. 

Na semana de nove a catorze de ou-
tubro foi a nossa vez de nos fazermos 
ao mundo. Não hesitamos perante a 
oportunidade de participar no projeto 
de Erasmus + e, na meia noite de do-
mingo, já estávamos mais que prontas 
para embarcar rumo à Estónia, embre-
nhadas na ânsia por uma nova aventu-
ra e por fugir à rotina. Na chegada a 
Tallinn, porém, deparámo-nos com um 
obstáculo ao nosso entusiasmo — já 
afetado pela falta de sono —: a ausên-
cia das malas. Todavia, após o impacto 
inicial, não deixamos que a situação 
nos abalasse. Com nada para além da 
roupa que levávamos no corpo, e uma 
mente enevoada pelo cansaço, enfren-
tamos mais duas horas de viagem que, 

adicionadas às anteriores, já somavam 
cerca de vinte e quatro horas. A viagem 
passou a correr, alcançando finalmente 
o nosso destino: Iisaku, uma pequena 
aldeia com pouco mais de 700 habitan-
tes. 

A semana que lá passámos foi rechea-
da de eventos: foi-nos dada a possibi-
lidade de acompanhar os nossos hosts 
nas aulas, assim como realizar diversas 
atividades que permitiram a troca de 
vivências entre todos. Tivemos ainda 
a oportunidade de conhecer a capital, 
o seu parlamento, e Narva, uma cida-
de que faz fronteira com a Rússia. No 
entanto, em ambas as cidades, aquilo 
que tornou a excursão especial foram 
as pessoas. Ou melhor, o que tornou 
a viagem inesquecível foram mesmo 
as pessoas. Vindas de países e cultu-
ras completamente diferentes, fomos 
capazes de encontrar aquilo que nos 
unia, permitindo-nos criar laços. 

Mal notámos o último dia chegar, mas 
facilmente nos apercebemos da nebli-
na de nostalgia que trazia consigo. Nin-
guém queria partir, muito menos ter de 
enfrentar uma despedida. Em apenas 
uma semana — curta mas intensa —, as 
amizades haviam-se tornado tão pro-
fundas que a iminente separação era 
angustiante. Contudo, esta melancolia 
não nos impediu de festejar as últimas 
horas juntos, muito pelo contrário, 
transformou-as nas mais sublimes re-
cordações que guardamos. Nelas per-
manecem as conversas, as gargalhadas 
e os abraços, mas também as danças 
e músicas partilhadas, oriundas de to-
dos os países presentes. Quando en-
fim chegou o momento da despedida, 
não deixou de doer, mas as promessas 
de futuros encontros deram-nos força 
para seguir.

A única forma de verdadeiramente co-
nhecer uma realidade é vivendo-a. E foi 

isso que fizemos. De mala em mão e 
expectativas no coração, encaramos 
esta oportunidade e este privilégio. 
Fomos obrigadas a dar um passo em 
frente até quando tínhamos receio e 
saímos, ainda que por pouco tempo, 
da nossa pequena bolha, apercebendo-
-nos de que, afinal, o mundo não é ape-
nas aquilo que conhecemos. Mesmo 
tendo sido uma experiência que nos 
permitiu conhecer outro país e outra 
cultura, ao mesmo tempo que nos inci-
tava à autodescoberta, para nós, aquilo 
que irá permanecer ainda mais intrinca-
do na nossa memória — e nos nossos 
corações — são as amizades que for-
mamos. Uma das melhores partes do 
Erasmus é, sem dúvida, conhecer pes-
soas novas e fortalecer os laços com os 
nossos companheiros de grupo e com 
os professores, com quem pudemos 
partilhar todos os momentos e criar 
boas memórias.

De verdade, o Erasmus é uma expe-
riência inesquecível e imperdível. E as 
aventuras engraçadas, as histórias que 
resultam de imprevistos — ou acasos 
—, e as amizades que fazemos durante 
a viagem tornam-se as nossas melho-
res recordações.

* -10ºLH2 e 11ºCT1

“Erasmus+ The Future You Choose - uma experiência inesquecível”



Los profesores de Español 

Intercambio escolar internacional con 
el IES Lucía de Medrano y excursión es-
colar a Salamanca

Como se viene realizando desde 2005, 
excepto en el curso 2019-2020, por la 
pandemia del COVID, el día 11 de no-
viembre de 2022, se realizó un encuen-
tro entre alumnos españoles del IES 
Lucía de Medrano, España, y alumnos 
portugueses del Agrupamento de Es-
colas do Fundão, Portugal. Participaron 
alumnos de Portugués desde 3º de ESO 
hasta 2º de Bachillerato de Salamanca y 
alumnos de Español, de 1º y 2º de Ba-
chillerato de Fundão.

Durante la mañana, se presentaron 
trabajos de diversa índole, principal-
mente literatura y cultura portuguesa y 
española por parte de los alumnos de 
ambos centros. Ya que los alumnos del 
IES Lucía de Medrano son estudiantes 
de Portugués y la mayoría de los alum-
nos portugueses de Fundão estudian 
Español, se utilizaron ambas lenguas 
para practicarlas y desarrollarlas.

Después de un descanso y un pequeño 
recorrido por el centro escolar para que 
fuese conocido por los alumnos portu-
gueses, se realizó un concurso de cultu-

Intercambio Escolar Internacional con el IES Lucía de Medrano

ra lusoespañola. Además de conocer y 
comprobar los conocimientos permitió 
que alumnos portugueses y españoles 
trabajasen juntos en los grupos y fue-
sen conociéndose. Al acabar, tuvieron 

un tiempo para pasarse los contactos 
y charlar un poco más y, posteriormen-
te, se tomó una foto grupal antes de la 
marcha para comer y visitar Salamanca.

Los alumnos portugueses que no fue-
ron al Instituto visitaron, durante la 
mañana, el Museo DA2. Ellos tuvieron 
la posibilidad de profundizar sus co-
nocimientos con relación a distintos 
contenidos (estética, geometría, arqui-
tectura…).   

Al acabar, tuvieron un tiempo para pa-
sarse los contactos y charlar un poco 
más y,

posteriormente, tomamos una foto 
grupal antes de la marcha para comer 
y visitar

El encuentro escolar y las visitas guia-
das al Museo se desarrollaron muy sa-
tisfactoriamente, consiguiendo todos 
los objetivos planteados. Hubo una 
excelente relación entre profesores y 
alumnos de ambos centros escolares y 
el contacto continúa entre ellos.

El intercambio se continuará desarrol-
lando durante el curso escolar con vi-
deollamadas con contenido educativo 
curricular de varias materias en lengua 
española o portuguesa, presentaciones 
de trabajos y un encuentro presencial 
en Portugal, si las circunstancias de la 
pandemia nos lo permiten.

Nos dias 24 e 25 de novembro, os alu-
nos de Artes Visuais do AEF, foram vi-
sitar a Escola Artística António Arroio 
em Lisboa.

Este intercâmbio teve início nas primei-
ras aulas de setembro com a Arte Pos-
tal.

Para além do caloroso acolhimento por 
parte dos alunos e professores foi-lhes 
proporcionado um workshop de pintu-
ra de azulejo. Este painel de 74 azule-
jos, vai ser colocado na parede exterior 
do Pavilhão Oficinal da Escola Secundá-
ria.

Para a execução deste painel de azule-
jos, os alunos, previamente, visitaram e 
realizaram alguns registos gráficos da 

exposição que se encontra no Atelier 
Museu Júlio Pomar. Museu enquanto 
espaço de ensaio e atelier.

Também neste Atelier, nosso parcei-
ro no PNA, fomos muito bem recebi-
dos e as técnicas proporcionaram uma 
conversa partilhada a partir da obra 

exposta de Júlio Pomar e dos artistas 
Jorge Queiróz, André Romão e Susan-
ne Themlitz. “É Matéria de Matérias Pri-
mas”  

“Revisitar a obra de Júlio Pomar será 
sempre olhar para a frente e nunca 
para trás. De acordo com o desejo do 

pintor, esta manter-se-á a missão do 
Atelier-Museu” - Sara Matos, Diretora 
do Museu.

Regressados à nossa escola, é preciso 
dar continuidade ao trabalho.

A partir da obra de Júlio Pomar, vamos 
construir/trabalhar a Sustentabilidade 
e Ambiente  - temática do PNA – “O ne-
gro que nos fica depois do fogo”.

Em Março, os alunos de Artes Visuais 
do AEF vão expor os seus trabalhos no 
Atelier-Museu Júlio Pomar.

Em Maio os alunos do curso de Cerâ-
mica vêm conhecer a nossa Escola/Ci-
dade.

Plano Nacional de Artes - PNA

Margarida Lindeza

Uma ida à Estónia: outra experiência no âmbito do projeto 
Erasmus+ The Future You Choose.

No dia 9 de outubro de 2022 deu-se iní-
cio à nossa mobilidade à Estónia.

Ao chegar ao aeroporto de Tallinn fo-
mos muito bem recebidos apesar de 
todo o aborrecimento com o atraso das 
bagagens. No geral, o país é muito lim-
po e calmo. As pessoas são bastante 
simples e introvertidas, porém prestá-
veis e muito acessíveis pois maior parte 
da população tem um bom inglês. Foi 
também muito importante o convívio 
com colegas de outras nacionalidades 
e culturas para a melhoria do inglês e 
comunicação. Os trabalhos apresen-
tados na escola de Iisaku foram tam-
bém fundamentais para conhecermos e 
adquirirmos informações sobre o fun-
cionamento das escolas e das cidades 
dos diferentes países. Ainda que hou-
vesse algumas queixas por parte dos 
estonianos em relação à escola achei 
muito inovador o funcionamento de 
alguns aspetos, como por exemplo o 
refeitório. Apesar de terem pouco tem-

Estónia no Âmbito do Projeto Erasmus+

Carolina Carvalho *

A minha experiência na Estónia no âmbito do projeto Eras-
mus+ “The Future You Choose”

A nossa escola oferece aos alunos a 
oportunidade de poder conhecer di-
ferentes países e culturas através de 
encontros onde existe a comunicação 
entre os mesmos.

No projeto Erasmus+ à Estônia em que 
participei, confesso que no início esta-
va um pouco nervosa, estava “sozinha” 
e era diferente do que estava habituada 
no meu país, começando pelo tempo, 
que era muito frio, a forma de intera-
ção e de ser das pessoas nativas do 
país e até os sabores da comida tam-
bém foram, por vezes, um problema. 
Por outro lado, são estas pequenas di-
ferenças que tornam tudo muito mais 
engraçado. Estando lá, aquilo que po-
dia fazer era aproveitar a oportunida-
de que me foi dada de poder conhecer 
várias pessoas, várias personalidades e 
perspetivas. Consegui também evoluir 
no meu inglês, visto que antes tinha 
medo de falar em público, mas no am-
biente daquela semana não haveria de 
ter medo, pois toda a gente era muito 
interativa, sem qualquer tipo de julga-
mento, onde se podia falar e expressar 

po para comer, agradou-me o facto de 
no final da refeição toda a gente levan-
tar e limpar as mesas onde comeram, 
para assim, não dar tanto trabalho às 
funcionárias da escola. Gostei também 
da existência de salas para cada disci-
plina, embora haja também algumas 
mudanças de salas no Fundão, porém 
era algo que nunca poderia funcionar 
na nossa escola por conta da diferença 
de quantidade de alunos de uma esco-
la para outra. Outra diferença que me 
chamou a atenção foi a troca de sapa-
tos à entrada dos edifícios, não só das 
escolas, mas também das casas. Por 
conta do mau tempo e da constante 
lama e sujidade nas solas dos calçados 
é indispensável para os estonianos a 
troca de sapatos. 

Por fim, acho que foi um projeto ao 
todo bem organizado e que nos pro-
porcionou uma experiência única e 
sem dúvida inesquecível.

livremente, notava-se o interesse de to-
dos em quererem conhecer os diversos 
países. Durante aquela semana, houve 
momentos de partilha em que pude-
mos ouvir músicas, aprender e ensinar 
algumas palavras e experimentar novas 
comidas. Aprendi ao longo da semana 
muito sobre as culturas e as constitui-
ções de cada país. Houve alguns com 
quem comuniquei mais e posso dizer 
que fiz amizades, com alguns continuo 
a interagir, maioritariamente pelas re-
des sociais, que são um bom meio de 
comunicação embora não seja a mes-
ma coisa como estarmos em contacto 
presencial. 

Foi uma semana curta, mas ao mesmo 
tempo intensa, uma mistura de emo-
ções, mas a que mais me marcou foi 
a minha felicidade, pois estava num sí-
tio completamente diferente. Consegui 
evoluir no meu inglês, a minha mente 
ficou aberta para experimentar novas 
atividades, de certa forma mudou a 
maneira como penso e vejo algumas si-
tuações do nosso dia a dia.

*10º LH2

José Luís Oliveira

... experimentar o atelier museu e re-
criar na escola artística

 .. deixem-me ser porta-voz desta nova 
gente nas artes. a distração que dilui 
a divulgação é minha, mas as solicita-
ções são muitas e a falta de tempo e 
espaço para o desenho assim a obriga-
ram. no fundo o importante é o que vai 
surgindo. e assim ocorreu e decorreu 
a visita a uma escola artística, antónio 
arroio

... posso ser curto porque deixo para 
eles o espaço de crescer com a liber-
dade total para não serem professor-
zinhos e perceberem que está neles 
o serem eles próprios com todas as 

suas ganas e vontades de ser. porque 
grosso já sabeis que sou, feitios! , mas, 
também aqui, rege a aprendizagem 
da sobrevivência (acreditei) nesta tare-
fa de abrir perspectivas, e não falo da 
geometria. a eles caberá alimentar o 
sonho. acreditar no “risco” é o objetivo 
(e sem risco gritar) 

... lá fomos. lisboa esperava-nos e 
abriu-nos as vistas. bela, mas sou sus-
peita a classificar o meu berço. em tem-
po o dirão eles, quando ultrapassarem 
o amuo com a “rispidez que forma” e 
perceberem o efeito dos alertas

... mas vamos ao que nos levou. deixe-
mos o fado

... recebeu-nos no seu atelier o mestre, 
júlio pomar. sentimos as pinceladas 
os gestos, a cor, a intensidade da ex-
pressão. percebemos como continua a 
motivar diálogos, em respostas atuais 
às suas leituras, das gentes dos seus 
mundos. aceitámos o desafio das leitu-
ras e “riscámos” procurando gestos

... vergonhas iniciais, medos, esconde-
ram os rasgos criativos que os azulejos 
revelarão. técnica e ensaio, animados 
por amizades correspondidas, a cons-
truir, assim o correio participe na troca 
artística, foram surgindo e espantado 
criadores e formadores

... foi assim na escola. renovado inter-
câmbio nasceu com antónio arroio es-

perando permitir criações refletidas em 
fecundas aspirações. cá e lá, lá e cá. a 
ver vamos

... sente-se a vontade de refazer. sente-
-se o querer experimentar. sente-se o 
ânimo de aqui continuar e recriar. dei-
xai-os crescer

... caracóis, tartarugas, mas também 
garras de gana de crescer. foi assim o 
primeiro encontro aef/eaaa

... boa viagem (para além do elevador 
da bica no calhariz)

10ºav na eaaa, lisboa 11/2022

http://bibliotecasaef.blogspot.com/
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Victória Costa *

Dia pela eliminação da violência contra 
as mulheres

A Ganha-pão

Com apenas 11 anos, eu, Parvana, co-
nheci uma realidade a que não estava 
habituada. 

Vivo no Afeganistão onde as mulheres 
não podem sair à rua sem a companhia 
de um homem da família, e não temos 
autorização para frequentar a escola.  
Era o meu pai, antigo professor, que me 
levava à rua, nas suas idas ao mercado 
para tentar ganhar dinheiro para nos 
sustentar. Era comum eu acompanhá-
-lo para o ajudar pois ele não tinha uma 
perna. Também era ele que me incen-
tivava a estudar através das perguntas 
que me fazia enquanto estávamos no 
mercado e das histórias que nos conta-
va ao longo do dia.

Acontece que um ex-aluno do meu pai, 
agora militar Taliban, o levou preso in-
justamente, ficando eu, com a minha 
mãe, a minha irmã mais velha e o meu 
irmão bebé. Sem o meu pai não tínha-
mos sustento, então quando a comida 
começou a acabar decidi disfarçar-me 
de rapaz, pois assim podia trabalhar 
para ganhar dinheiro e conseguir sus-
tentar a minha família.

Foi durante esta longa e difícil jornada 
que acabei por encontrar uma menina 
que também se fazia passar por um ra-
paz. Ela reconheceu-me logo, pois an-
tes de proibirem as meninas de irem à 
escola andávamos na mesma sala. Ela 
ensinou-me tudo o que eu precisava de 
saber para não ser apanhada porque se 
tivesse sido apanhada nem quero pen-
sar no que me podia acontecer. Depois 
de algum tempo a trabalhar, ela deu-
-me a ideia de tentar subornar os guar-
das da prisão para me deixarem ver o 
meu pai, mas afinal nenhum guarda se 
deixou subornar. 

Mas nem todos os talibans eram maus, 
durante os tempos que passei no mer-

cado a vender e a ler ou escrever cartas 
para quem não o sabia fazer, encon-
trei um militar Taliban que me pediu 
para lhe ler uma carta, o que eu fiz: 
a sua mulher tinha morrido!  Depois 
disso encontramo-nos algumas vezes, 
sempre no mercado e até o comecei a 
ensinar a escrever. Foi num desses en-
contros que lhe falei no meu “tio” que 
estava preso e pedi-lhe ajuda para o 
poder ver. Ele disse-me para ir à prisão 
na quarta-feira seguinte e para pergun-
tar pelo seu primo e dizer-lhe quem me 
tinha mandado, que o seu primo me 
ajudaria de certeza. E lá fui, mas quan-
do lá cheguei, o seu primo não estava 
lá porque tinha ido para a guerra, mas 
o meu “amigo” Taliban estava e disse-
-me que esperasse até ao pôr-do-sol 
que ia ver o que podia fazer. Já era noi-
te quando ele conseguiu trazer o meu 
pai e depois de o colocar num carro de 
mão disse-me para fugir o mais rápido 
que conseguisse.

Foi o que eu fiz.

Quando o meu pai recuperou os senti-
dos, eu disse-lhe:

- Somos uma terra onde as pessoas são 
o bem mais precioso. Somos os limi-
tes de impérios que estão em guerra. 
Somos uma terra quebrada nas garras 
das montanhas Hindu Kush, queimada 
pelos olhos ardentes dos desertos do 
Norte.

Ao que o meu pai me respondeu:

- Escombros negros contra cumes de 
gelo.

- “Somos Ariana… a terra dos nobres”

E eu relembrei: 

Levanta as palavras e não a voz.

A chuva faz as flores crescerem… não 
o Trovão.

* 7ºD

A Ganha-pão

Núcleo de estágio de Português

Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa

15 de novembro

A Língua Gestual Portuguesa (LGP) foi 
reconhecida enquanto língua da comu-
nidade surda portuguesa pela Consti-
tuição da República em 1997, a 15 de 
novembro, data em que se assinala o 
Dia Nacional da Língua Gestual Portu-
guesa. 

 Com o objetivo de comemorar este 
dia, o núcleo de estágio de Português 

Núcleo de estágio de Português 

No dia 28 de novembro, o núcleo de es-
tágio de Português convidou o profes-
sor da Universidade da Beira Interior, 
Gabriel Magalhães, para dinamizar uma 
tertúlia relacionada com Fernão Lopes, 
para os alunos do 10CT2 e 10CT3, que 
decorreu no auditório 1 da escola se-
cundária. 

Na sua apresentação, o Professor levou-
-nos ao passado de forma a reviver mo-
mentos cruciais da história de Portugal 

“Uma Máquina de Viajar no Tempo Chamada Fernão Lopes”

até chegar ao grande cronista Fernão 
Lopes. Desta forma, foi possível explo-
rar como o seu estilo literário envolven-
te o tornou um renovador do género da 
crónica histórica e como o protagonis-
mo que atribuiu ao povo marcou para 
sempre Fernão Lopes como a figura 
mais importante da literatura portu-
guesa medieval. 

Acreditamos que os nossos alunos saí-
ram mais enriquecidos desta tertúlia.

convidou a intérprete de LGP, Ânge-
la Valado Calado, para dinamizar uma 
sessão de sensibilização à Língua Ges-
tual, para os alunos do 9º E e do INOVA 
9, que decorreu neste dia 15, na Biblio-
teca da Escola Secundária.  

O objetivo deste dia foi promover a 
Língua Gestual Portuguesa e garantir o 
respeito dos direitos das pessoas sur-
das.
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Inês Ramos *

A turma do inova 9 foi, no dia 16 de no-
vembro, a Belmonte visitar o Museu do 
Azeite, dos Descobrimentos, Ecomuseu 
do Zêzere, a Sinagoga, o Museu Judaico 
e o Castelo. 

Fomos com o intuito de aprender mais 
sobre Belmonte, um pouco da história 
sobre os judeus, a aventura dos Desco-
brimentos e muito mais. A ida e volta 
foi feita de comboio. Assim que chegá-
mos à estação de Belmonte, um auto-
carro da Câmara levou-nos ao centro 
da vila. Fomos ao posto dos bombeiros 
deixar as mochilas porque seria lá tam-
bém onde iriamos almoçar. 

Começámos por visitar o Museu do 
Azeite, onde nos foi entregue um peddy 
paper que tínhamos de realizar durante 
os museus, o que nos ajudou a com-
preender melhor cada um dos museus. 
Depois fomos ao dos descobrimentos, 
um museu interativo. De seguida, visi-
tamos o ecomuseu, que falava sobre a 
biodiversidade. Chegou a hora do al-
moço, tínhamos o nosso farnel, mas 
os bombeiros ofereceram-mos um belo 
almoço. 

Enquanto esperávamos a hora de irmos 
para o próximo museu, jogamos ma-
traquilhos. Uma pausa no café e aca-
bámos por ver um gato, que era muito 
fofo e amigável. Seguimos para o Mu-

A Nossa Visita de Estudo a Belmonte 

seu Judaico, que era também muito in-
teressante, ainda visitamos a sinagoga, 
onde o responsável falou sobre as ora-
ções e um pouco da sua religião, que 
é o judaísmo. Por último, mas não me-
nos importante, fomos ao castelo com 
a sua janela manuelina. Aí, corrigimos 
o peddy paper. 

Gostei muito, foi uma experiência mui-
to interessante!

* INOVA 9

Sabes…

1) Quais são os rios que nascem na Ser-
ra da Estrela?

2) Em que ano Pedro Álvares Cabral 
chega ao Brasil?

3) O que representa o candelabro de 
sete braços do judaísmo, o menorá?

Adivinha

Verde foi o meu nascimento

E de luto me vesti

Para dar a luz ao mundo

Mil tormentos padeci

António Augusto Sá dos Reis *

O Plano Nacional de Cinema (PNC) é 
uma iniciativa  das áreas governativas 
da Cultura e da Educação, operaciona-
lizada pela Direção-Geral da Educação 
(DGE), pelo Instituto do Cinema e do 
Audiovisual (ICA) e pela Cinemateca 
Portuguesa-Museu do Cinema (CP-MC), 
que valoriza o cinema enquanto arte 
junto das escolas e respetivas comuni-
dades educativas, ao abrigo do Despa-
cho 65/2022, de 5 de janeiro.

No presente ano letivo, em outubro, 
por considerar uma mais valia, tomei a 
iniciativa de candidatar o Agrupamento 
de Escolas do Fundão ao Plano Nacional 
de Cinema, propondo-me desenvolver, 
em forma de projeto, de modo a ir ao 
encontro da maioria dos objetivos pre-
vistos no Despacho n.º 65/2022, bem 
como da maioria dos objetivos do Pro-
jeto Educativo, procurando desenvolver 
um plano de atividades abrangente e 
de articulação com toda a comunidade 
educativa, com todos os grupos disci-
plinares, áreas curriculares, em ligação 
com os diferentes ciclos/ níveis de ensi-
no e cursos existentes, com os seguin-
tes objetivos específicos: transformar a 
informação em conhecimento; convo-
car diferentes conhecimentos, de ma-
triz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas 
para pensarem criticamente; interagir 
com tolerância, empatia e responsabi-
lidade e argumentar, negociar e aceitar 
diferentes pontos de vista, desenvol-
vendo novas formas de estar, olhar e 
participar na sociedade; estabelecer 
relações entre conhecimentos, emo-
ções e comportamentos; reconhecer as 
especificidades e as intencionalidades 
das diferentes manifestações culturais; 
experimentar processos próprios das 
diferentes formas de arte; apreciar cri-
ticamente as realidades artísticas, em 

Projeto – Plano Nacional de Cinema

diferentes suportes tecnológicos, pelo 
contacto com os diversos universos 
culturais; ter consciência de si próprios 
a nível emocional, cognitivo, psicosso-
cial, estético e moral por forma a esta-
belecer consigo próprios e com os ou-
tros uma relação harmoniosa e salutar; 
consolidar a relação do cinema com o 
currículo, estabelecendo, sempre que 
possível, cruzamentos e articulações 
com as aprendizagens essenciais; en-
volver o agrupamento, incentivando-o 
a apropriar-se do PNC no seu planea-
mento curricular, no quadro do respeti-
vo projeto educativo. 

Por forma a desenvolver o PNC, foram 
facultadas informações e recursos adi-
cionais pelo coordenador, nomeada-
mente uma plataforma de filmes em 
streaming (gratuita para escolas) e uma 
coleção de dossiês pedagógicos sobre 
filmes, de acesso livre.

Desta forma, apresentaram-se, desde 
logo, propostas concretas de visuali-
zação de filmes para algumas disci-
plinas (Português, História, Cidadania 
e Desenvolvimento, Educação Visual/ 
Artes), estabelecendo uma articulação 
com as Bibliotecas Escolares do Agru-
pamento e o Plano Nacional da Artes; 
projeção de filmes que complementem 
atividades realizadas tradicionalmente 
na escola (Semana da Leitura, Semana 
da Cultura Científica, Mês Internacional 
das Bibliotecas escolares, e outros dias 
comemorativos…); projeção de filmes, 
para assinalar as comemorações do 
centenário de José Saramago (nas sa-
las de aula, biblioteca, auditório, Moa-
gem…).

* Coordenador do Plano Nacional de Ci-
nema do AEF

ATIVIDADES REALIZADAS EM ARTICULAÇÃO COM O PNC

Sessão de Cinema - Pompeia

No dia onze de novembro, a professora, Ana Brioso, em articulação com o Plano 
Nacional de Cinema, passou o filme, Pompeia, na aula de História A, com duas 
turmas do 10º LH, tendo em conta o enquadramento dos conteúdos da discipli-
na.

Sessão de Cinema - O Sonho de Wadjda - quando o Cinema e a Cidadania se aliam 

A coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento do nosso Agrupamento, An-
dreia Sousa, deu-nos conta de uma atividade que se realizou, no dia 22 de no-
vembro, entre as 10h20 e as 12h00, e que consistiu na projeção do filme: O 
Sonho de Wadjda - realizado por Haifaa Al-Mansour, no âmbito do domínio de 
Cidadania - Igualdade de Género.

Como nos mencionou “esta atividade nasce de uma articulação entre Cidadania e 
Desenvolvimento e o Plano Nacional de Cinema (PNC), com o intuito de assinalar 
o Dia Internacional da Erradicação da Violência Contra a Mulher (celebrado a 25 
de novembro).

Estiveram presentes as turmas 7ºA, 7ºB, 7ºD, 8ºA, 8ºC, 9ºA, 9ºC e APS21.”
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Fátima Corredoura *

Nos dias 26 e 27 de novembro reali-
zou-se, à escala nacional, mais uma 
recolha de bens no âmbito do Banco 
Alimentar Contra a Fome, designada de 
“a grande manifestação de esperança 
contra o desalento”. 

Já há vários anos que o núcleo da Cruz 
Vermelha do Fundão solicita o apoio 
do nosso Agrupamento para encon-
trar alunos voluntários que, nesse fim 
de semana, estejam disponíveis para 
“doar” algum do seu tempo livre à cau-
sa da angariação de bens para quem 
mais precisa. 

Esta campanha não foi exceção, mes-
mo num período em que habitualmente 
se regista a realização de testes, houve 
alunos que conseguiram gerir as suas 
vidas, associar-se em grupos ou pares 
e responderam à solicitação que lhes 
foi feita.  Registou-se a participação de 
vinte alunos das turmas 9ºC, APS22, 
TAS21, APS21, TSJ20, EAC22, 10ºCT2 e 
10ºLH2 que asseguraram a permanên-
cia em todos os turnos de duração da 
recolha.  

A todos os que representaram o AEF 
nesta ação de solidariedade no super-

Voluntários do AEF no Banco Alimentar

mercado Intermarché do Fundão, o 
nosso agradecimento. 

* Professora

Maria Pedro Alves da Silva *

JARDIM DE INFÂCIA DE PÊRO VISEU

Biblioteca Municipal Eugénio de Andra-
de – Fundão –

No dia 6 de dezembro de 2022 as crian-
ças do Jardim de Infância de Pêro Viseu, 
deslocaram-se á Biblioteca Municipal 
Eugénio de Andrade no Fundão, jun-
tamente com a EB de Pêro Viseu; JI/EB 
da Capinha, para assistirem á Hora do 
Conto de Natal: “O Natal do lobo pepe”

Hora do Conto de Natal

Foi uma manhã diferente e divertida 
para os meninos do Jardim de Infância 
de Pêro Viseu, pois algumas crianças 
nunca tinham andado de autocarro.

Quando regressamos ao Jardim de In-
fância fomos almoçar e em seguida as 
crianças quiseram fazer o registo do 
Conto de Natal.

Que manhã divertida que tivemos…

* Educadora

A EMAEI, no âmbito das competên-
cias de sensibilização da comunidade 
educativa para a Educação Inclusiva e 
de prestação de aconselhamento aos 
docentes na implementação de práti-
cas pedagógicas inclusivas, desafiou 
o Departamento de Educação Especial 
para a dinamização da formação “Ope-
racionalização e implementação do DL 
54/2018 - procedimentos e documen-
tos estruturantes do AEF”. A formação 
teve lugar, no dia 16 de novembro, em 
regime presencial e on-line, com uma 
adesão de 56 professores, entre os 
quais 34 diretores de turma. De salien-
tar a adesão próxima dos 100% por par-
te dos educadores e professores do 1º 
ciclo. Como complemento, foram ainda 
dinamizadas as formações “Estratégias 

Projeto Cultural de Escola - PCE - PNA 

e ferramentas para a inclusão”, dirigi-
das aos Conselho de Turma e Assis-
tentes Operacionais do 5ºD, 6ºB e 8ºC, 
nos dias 23 e 30 de novembro. Ambas 
as formações foram dinamizadas pela 
Dr.ª Ana Filipa, professora de Educação 
Especial, do projeto Semente / Núcleo 
Pais em Rede do Fundão / CMF, e pelas 
Dr.ª Sara Fonseca e Dr.ª Marta Branco, 
da Forma Redes - CLDS 4G Fundão. A 
partilha de experiências, conhecimen-
tos e estratégias para uma educação 
que tem como base a inclusão de alu-
nos que, por diversas circunstâncias, 
mostram necessidades diferentes dos 
demais, são sempre uma mais valia, 
pelo que, agradecemos a participação 
de todos os envolvidos.

Daniela Lourenço 12ºAV Maria João Torrado 12ºAV

Faz uma chave, mesmo pequena. 

Faz uma chave, mesmo pequena,

entra em casa.

Consente na doçura, tem dó

da miséria dos sonhos e das aves.

Invoca o fogo, a claridade, a música

dos flancos.

Não digas pedra, diz janela.

Não sejas como a sombra.

Diz homem, diz criança, diz estrela.

Repete as sílabas

onde a luz é feliz e se demora.

Volta a dizer: homem, mulher, criança.

Onde a beleza é mais nova.

Eugénio de Andrade

EMAEI - Departamento de Educação Especial



Eis que regressa o Minuto Azul, rubrica 
do projeto Ler+Mar

Os alunos e professores envolvidos 
neste projeto, que, no passado ano leti-
vo, foi um dos selecionados pelo Plano 
Nacional de Leitura, dão este ano con-
tinuidade ao projeto e à rubrica Minuto 
Azul. 

No primeiro Minuto Azul, os alunos re-
lembram o que fizeram no passado ano 
letivo e falam dos objetivos deste ano 
– o reflexo das nossas atitudes no am-
biente, em particular no mar e oceano.

MINUTO AZUL – O Regresso

No ano letivo anterior, foi nossa preo-
cupação alertar para a importância do 
oceano no equilíbrio do Sistema Terra 
e para os problemas relacionados com 
a sua poluição, em particular aquela 
que não é visível a olho nu. Refletimos 
sobre as causas e consequências do 
aquecimento e acidificação da água do 
oceano e sobre a existência de contami-
nantes emergentes oriundos de muitos 
dos produtos que usamos no dia-a-dia, 
nomeadamente, produtos de limpeza, 
produtos de beleza e medicamentos. 
Fizemos referência à sobrepesca e a 
outros aspetos que condicionam a vida, 
em especial dos que encontram no mar 
e oceano a sua fonte de sobrevivência.

Neste ano, vamos focar-nos nas me-
didas que podemos adotar no nosso 
dia-a-dia que podem mitigar os efeitos 
nefastos dos problemas identificados.

Queremos que estejam atentos e que 
se lembrem que todas as nossas ati-
tudes ambientalmente agressivas têm 
reflexos negativos no equilíbrio dos 
ecossistemas marinhos e, consequen-
temente, no equilíbrio do Sistema Ter-
ra, no qual cada um de nós tem um pa-
pel determinante.

ESTEJA ATENTO! 

O MAR E O OCEANO SÃO DE TODOS E 
PARA TODOS! 

MAIS DO QUE NOSSO DEVER, É NOSSA 
OBRIGAÇÃO PROTEGÊ-LOS!

Minuto Azul - Ler+Mar

É urgente Reduzir a Pegada de Carbo-
no! Este é o apelo do segundo Minuto 
Azul, motivado pelo fracasso da COP 
27, recentemente realizada no Egito, 
sobre medidas concretas conducentes 
à redução efetiva de emissões de gases 
com efeito de estufa, como o metano e 
o dióxido de carbono.

A Pegada de Carbono

A pegada de carbono é um indicador 
ambiental que mede tanto as emissões 
diretas quanto as indiretas de gases 
com efeito de estufa (GEE), como o 
metano (CH4) e o dióxido de carbono 
(CO2). Prevê-se que este ano (2022) 
se atinja um recorde absoluto da con-
centração destes gases na atmosfera. 
A continuar esta situação, a tempera-
tura e acidificação da água do oceano 
continuarão a aumentar e os seus efei-
tos negativos sobre o equilíbrio dos 
ecossistemas marinhos acentuar-se-ão, 
facto que terá um enorme impacte na 
preservação dos recursos naturais e na 
nossa qualidade de vida. Apesar de na 
COP 27 ter sido decidido um fundo de 
apoio aos países pobres afetados por 
desastres resultantes das alterações 
climáticas, as decisões sobre medidas 
conducentes à descarbonização fica-
ram muito aquém do desejável. Assim,

É URGENTE QUE REDUZA A SUA PEGA-
DA DE CARBONO!

•PARTILHE O TRANSPORTE PRÓPRIO

•PREFIRA TRANSPORTES COLETIVOS 
NAS DESLOCAÇÕES

•PONDERE A HIPÓTESE DE ADQUIRIR 
UM VEÍCULO ELÉTRICO

•PARA VIAGENS LONGAS, PREFIRA O 
COMBOIO

•PREFIRA PRODUTOS PRODUZIDOS LO-
CALMENTE

•DIMINUA O CONSUMO DE CARNE

•REDUZA O CONSUMO DE ENERGIA

•RECICLE, REUTILIZE E REDUZA OS SEUS 
RESÍDUOS

Fonte: COP27: Delivering for people 
and the planet | United Nations

Lembrar António Gedeão

Celebrou-se, no passado dia 24 de 
novembro, o Dia Nacional da Cultura 
Científica, instituído em 1996 pelo en-
tão Ministro da Ciência, José Mariano 
Gago, para homenagear o professor 
Rómulo de Carvalho, no dia do seu nas-
cimento. Este dia insere-se na Semana 
da Ciência e da Tecnologia, promovida 
e coordenada pela Agência Nacional 
para a Cultura Científica e Tecnológica 
– Ciência Viva. Este ano, decorreu entre 
os dias 21 e 25.

Para comemorar esse dia, a Biblioteca 
do Agrupamento e o Departamento de 
Ciências Experimentais, com a colabo-
ração do Departamento de Letras, qui-

Dia Nacional da Cultura Científica

seram lembrar o divulgador de ciência 
Rómulo de Carvalho com uma confe-
rência subordinada ao tema “Literacia 
Científica”, proferida pelo Professor 
Doutor Paulo Parada, docente e inves-
tigador do Departamento de Física da 
Universidade da Beira Interior, e o poe-
ta António Gedeão com a apresentação, 
pelos alunos da turma 10CT2, de um 
momento musical e a leitura de “Pedra 
Filosofal”, um dos poemas mais conhe-
cidos deste autor. Houve ainda lugar à 
leitura, por uma aluna da turma 10CT1, 
do poema Fugitiva del tiempo, da poe-
tisa Emilia Currás Puente, eminente di-
vulgadora de ciência em Espanha.

Maria José Pires*, Maria Beatriz Gavinhos**

COP27, LEMBRAR JOSÉ PINTO PEIXOTO

Decorreu, entre os dias 6 e 18 do pas-
sado mês de novembro, na cidade 
costeira egípcia de Sharm el-Sheikh, a 
COP 27, 27ª Conferência das Partes da 
Convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas. Teve por 
objetivo fundamental reforçar a solida-
riedade entre os países envolvidos, por 
forma a ser cumprido o célebre Acor-
do de Paris, cujas metas estão, neste 
momento, muito aquém do que seria 
previsto. Chefes de Estado, ministros, 
ativistas climáticos e representantes 
da sociedade civil, entre outros, estive-
ram reunidos para, mais uma vez, se 
proporem assumir o compromisso de 
urgentemente implementarem ações 
conducentes à redução de emissões 
de gases com efeito de estufa (dióxi-
do de carbono, CO2, e metano, CH4), 
principais responsáveis pelo aumento 
da temperatura média da Terra.  Nesta 
cimeira, para além de se terem repen-
sado estratégias de ação direcionadas 
para as questões climáticas, foi apro-
vado um fundo financeiro de ajuda 
aos povos que são mais afetados com 
catástrofes diretamente relacionadas 
com as alterações climáticas, uma vez 
que estes são, de modo geral, os que 
menos contribuem para este fenóme-
no. Quanto às medidas relacionadas 
com a descarbonização, infelizmente, 
os avanços não foram significativos.

No momento em que o clima está a ser 
alvo de reflexão ao mais alto nível, tal 
como alguns dos fatores que o podem 
influenciar, é de elementar justiça lem-
brar o homem que em Portugal e no 
mundo foi um dos maiores estudiosos/
investigadores do clima. Esse homem, 
José Pinto Peixoto, nascido em Miuzela, 
Guarda, se fosse vivo, completaria, no 
passado dia 9 de novembro, 100 anos 
de vida. Foi professor e investigador 

em áreas relacionadas com a água, a 
atmosfera e o clima, em diversas uni-
versidades em Portugal e nos Estados 
Unidos. Teve um papel preponderante 
na criação das Universidades da Beira 
Interior e Nova de Lisboa. Desempe-
nhou funções de topo no então Serviço 
Meteorológico Nacional.

Pinto Peixoto deixou muitos livros de 
divulgação sobre temas ligados ao 
clima e ao ambiente, diversos artigos 
científicos publicados nas mais impor-
tantes revistas internacionais e o livro 
Physics of Climate, publicado em 1992 
em colaboração com o seu colega da 
equipa de investigação no Massachus-
sets Institute of Technology (MIT), 
Abraham Oort. Esta obra é ainda hoje 
uma obra de referência neste domínio. 

O Professor Doutor José Pinto Peixoto, 
que nos deixou precocemente (9 de 
dezembro de 1996), foi o homem, o 
professor, o investigador e o humanis-
ta que não deixou indiferente ninguém 
que o conheceu. Os colegas, os amigos 
e os alunos lembram a sua humildade, 
o seu sentido de humor e a sua sensibi-
lidade para estar atento aos outros. De-
vido ao seu estilo muito próprio, esta-
belecia com a maioria dos seus alunos 
uma relação próxima que estimulava o 
seu interesse pelo estudo da atmosfe-
ra, do clima e do ambiente.

* Professora /** 10CT2  

Fontes:

COP27: Delivering for people and the 
planet | United Nations

Casa de Cultura Professor José Pinto 
Peixoto (casaculturapintopeixoto.org)

A Escola Secundária do Fundão recebeu 
no passado dia 28 de novembro, pelas 
11h, o  Professor Manuel Fiolhais, no 
âmbito da Semana da Ciência e Tecno-
logia. A iniciativa teve como objetivo a 
realização, no anfiteatro da escola, de 
uma palestra intitulada “Dos eletrões 
às galáxias, passando pelo Homem” 
direcionada às turmas de 11.º ano do 
curso de Ciências e Tecnologia.

Manuel Fiolhais é Professor Catedrático 
no Departamento de Física da Univer-
sidade de Coimbra, publicou mais de 
uma centena de artigos científicos e de 
didática e ensino da Física em revistas 
e livros internacionais. Na Sociedade 
Portuguesa de Física, onde é sócio ho-
norário, foi Secretário-Geral Adjunto 
e responsável pelas Olimpíadas de Fí-
sica. Na Universidade de Coimbra, foi 
Presidente do Instituto de Investigação 

Palestra com Manuel Fiolhais

Interdisciplinar e Diretor do Centro de 
Física Computacional. Participa em vá-
rios projetos europeus na área da su-
percomputação.

Colaborou com o Ministério da Educa-
ção na elaboração de programas e con-
sultoria de exames. Foi nomeado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, 
pela Ciência Viva e outras agências, 
para integrar júris de avaliação de pro-
jetos científicos. É coautor de manuais 
universitários e escolares de Físico-
-Química e Física e Química A, na Texto 
Editores. Divulga a Ciência, realizando 
palestras em escolas. 

A palestra foi muito interativa, os alu-
nos colocaram diversas questões e o 
professor agradeceu a forma interessa-
da e interventiva de todos.

Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres

No dia 25 de novembro celebra-se o 
Dia Internacional para a Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres. O grupo 
de dança do AEF participou com uma 
coreografia muito emotiva relacionada 
com o tema. O desafio foi proposto no 
âmbito da cidadania.
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REVENTING EARLY SCHOOL LEAVING 
THROUGH CREATIVITY AND WELLBEING 
OF BODY AND SOUL

Entre os dias 20 e 25 de novembro, de-
correu no Agrupamento de Escolas do 
Fundão, a mobilidade de alunos e pro-
fessores inserida no KA2 Erasmus Plus 
Project: PREVENTING EARLY SCHOOL 
LEAVING THROUGH CREATIVITY AND 
WELLBEING OF BODY AND SOUL. Este 
projeto engloba grupos de professores 
e alunos de Portugal, Espanha, Alema-
nha, Estónia, Roménia e Noruega.

Os alunos e professores que nos visi-
taram partilharam connosco momentos 
de trabalho, mas também de diversão 
e aprendizagem. À chegada, tiveram a 
oportunidade de conhecer alguns dos 
pontos turísticos mais relevantes da ci-
dade de Lisboa e contacto com alguns 
locais históricos, mas também vistas 
panorâmicas que muito os surpreende-
ram. 

No primeiro dia no nosso Agrupamen-
to, no Fundão, houve lugar a uma ses-
são de boas-vindas, que foi abrilhanta-
da pela Academia de Música e Dança 
do Fundão que nos presenteou um belo 
momento musical. Visitado o comple-
xo escolar, cumpria dar início aos tra-
balhos, o que aconteceu da parte da 
tarde. 

Numa sessão orientada pela psicóloga 
Mónica Antunes, todos os participantes 
puderam ouvir uma palestra sobre os 
preconceitos e os possíveis conflitos a 
que podem dar origem. O desafio colo-
cado passou por identificar as formas 
que os preconceitos podem tomar e 
como os resolver de forma assertiva, 
criando um vídeo que retratasse a exis-
tência do conflito e outro onde se pro-
punha uma forma de resolução. Todo o 
processo foi bastante profícuo e propi-
ciou vários debates no seio dos grupos 
de trabalho criados, bem como a cria-
ção dos vídeos que foram visionados 
no último dia de trabalhos.

Como “nem só de trabalho vive o ho-
mem” e é imprescindível aprender para 
evoluir, a manhã segundo dia foi dedi-
cado a uma visita de estudo à cidade 
de Belmonte e a alguns dos museus aí 
existentes (Museu do Azeite, Museu 
dos Descobrimentos e Eco-museu do 
Zêzere), bem como a uma visita a uma 
exploração vinícola, para que todos os 

Erasmus Plus Project

participantes se pudessem aperceber 
da história, recursos naturais e produ-
tos agrícolas da região. 

O terceiro dia de trabalhos conduziu-
-nos a uma visita à zona histórica do 
Fundão, orientada pelo Professor Nuno 
Garcia. Durante o percurso partilhou al-
guns dos seus conhecimentos sobre a 
história e arquitetura da nossa cidade. 
Já na parte da tarde, foi o momento de ir 
conhecer a Casa das Memórias António 
Guterres, que surpreendeu os visitan-
tes pela sua riqueza e diversidade. Em 
seguida foram encantados com a mo-
dernidade e interatividade da Casa da 
Cereja, bem como pelos conhecimen-
tos que encerra. Para a parte da tarde 
estava ainda reservada uma surpresa: 
o inusitado bom tempo permitiu uma 
visita a Castelo Novo, onde foi possí-
vel admirar a bela aldeia e a paisagem 
sempre surpreendente a partir do mira-
douro do castelo. Durante as visitas da 
tarde, o Dr. Pedro Silveira, simpática e 
calorosamente, elucidou alunos e pro-
fessores sobre o que ia sendo obser-
vado.

Para a manhã de quinta-feira (quarto 
dia de trabalhos) estava reservada a 
atividade mais dinâmica: a realização 
de jogos tradicionais e laser tag na La-
ser-Tag Arena da Covilhã. Este foi um 
momento de enorme diversão que per-
mitiu o reforço dos laços de amizade 
que se desenvolveram entre os alunos 
que nos visitaram e os anfitriões. Uma 
vez na cidade da Covilhã, aproveitámos 
para visitar o Museu da Covilhã onde 
nos foi dado a conhecer o património 
histórico da cidade de uma forma bas-
tante criativa e inclusiva.

A tarde de quinta-feira permitiu mais 
um momento de convívio, entreajuda e 
aquisição de conhecimento através da 
realização de workshops sobre confe-
ção de queijo, manufatura de sabone-
tes e criação de serigrafias, orientados, 
respetivamente, pelas Professoras Ma-
ria João Batista, Cristina Borges e pela 
aluna Oriana Guedes (supervisionada 
pelo Professor José Luís Oliveira).

O último dia desta mobilidade foi de-
dicado à entrega de certificados, visio-
namento de vídeos e realização de um 
jantar de despedida em que estiveram 
presentes alunos e professores. Esta 
constituiu mais uma ocasião de salutar 

convívio, recheado de boa disposição e 
partilha dos bons momentos vividos.

 O balanço final foi bastante positivo e 
vem reforçar a ideia de que todos os 
momentos são bons para aprender e 
que se pode ensinar e aprender de mui-
tas formas, sendo uma delas através do 
contacto com diferentes culturas, no-
vas realidades e diferentes maneiras de 
agir, pensar, falar e atuar.

Sendo este um meio privilegiado de 
comunicação e troca de experiências, 
cabe agradecer a todos os que colabo-
raram na realização desta mobilidade, 
dos professores à Câmara Municipal 
do Fundão e, especialmente, aos alu-
nos anfitriões e respetivas famílias que 
abriram a porta das suas casas e tam-
bém os seus corações para receberem, 
da forma calorosa que os caracteriza, 
os alunos que nos visitaram. A todos o 
nosso bem-hajam!

Testemunhos de alguns alunos

A semana do Erasmus foi um bem 
maior para todos os que participaram, 
uma vez que conhecemos várias pes-
soas;  aprendemos como organizar 
eventos; conseguimos praticar a língua 
inglesa; ganhámos mais responsabi-
lidade e conhecemos as culturas dos 
diversos países. O projeto Erasmus + 
é bastante enriquecedor tanto a nível 
pessoal como a nível social. Ao ter sido 
dinamizado no Fundão permitiu adqui-
rir mais conhecimentos sobre a cidade 
a nível histórico e, também, a explora-
ção da mesma com os diversos países. 

E não podemos esquecer que agora te-
mos uma “casa de férias” em diversos 
países europeus!    

Laura Soares 11ºCT2

Foi uma semana que proporcionou 
muita aprendizagem e diversão a todos 
os integrantes do projeto ERASMUS+. 
Não só aprendemos sobre diversos te-
mas da nossa região como também nos 
divertimos aprendendo mais sobre ou-
tros países (língua, tradições, hábitos). 
Melhoramos outras skills como a res-
ponsabilidade e capacidade linguística.

Pessoalmente foi bastante divertido e 
dificilmente esquecerei os diversos mo-
mentos que esta semana me proporcio-
nou.

Bruno Ponte 12ºCTAV

Uma semana cheia de novas experiên-
cias, não só houve vários momentos 
de convívio com todos os estudantes 
dos outros países que participaram na 
mobilidade, como nos foi dada a opor-
tunidade de realizar várias atividades 
dentro e fora da escola que nos deram 
a conhecer melhor não só a nossa re-
gião e o seu património, como as ou-
tras pessoas com quem convivi durante 
esta semana fantástica, que não só nos 
ensinaram bastante sobre a cultura do 
seu país, como também criaram raízes 
na nossa cidade e nos nossos corações. 
Dificilmente me irei esquecer de todas 
as amizades e memórias que fiz com 
este projeto.

Leonor Carriço 11ºLH

Uma semana inesquecível!!! Para além 
de termos tido a oportunidade de co-
municar com diversas pessoas de paí-
ses e culturas bastante distintas da 
nossa, foi uma grande oportunidade de 
melhorar a nossa forma de falar inglês. 
Acredito que sem a interajuda estabele-
cida entre todos, esta semana não po-
deria ter sido realizada. Formamos um 
excelente grupo!!! As atividades foram 
interessantes, conseguimos visitar e fa-
zer várias coisas que nunca tínhamos 
feito e, mais importante que tudo, fo-
mos capazes de mostrar o que vale o 
Fundão. 

Por fim, queria só acrescentar que sem 
os professores e todas as entidades en-
volvidas isto não teria sido possível. Foi 
único e espero ter a oportunidade de 
repetir!!

Lara Nunes 11ºCT2

A semana dos ERASMUS + foi, sem 
dúvida, uma das melhores atividades 
onde eu já participei. Nesta, aprendi a 
ser mais responsável e, ao mesmo tem-
po, melhorei as minhas capacidades 
comunicativas. Além disso, fiz grandes 
amizades para o resto da minha vida 
e, como é óbvio, espero um dia encon-
trar-me novamente com as pessoas que 
conheci. Por fim, a equipa portuguesa 
fez um ótimo trabalho, mantendo sem-
pre uma boa disposição e uma excelen-
te organização. Foi incrível!

Pedro Oliveira 11ºLH
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João Alexandrino *

A natação é importante para o desenvolvimento fí-
sico, para a formação cognitiva, social e afetiva da 
criança desenvolvendo a sua personalidade e a sua 
inteligência. Já foi observado que as crianças têm um 
melhor rendimento escolar na alfabetização quando 
iniciadas na natação (AZEVEDO et al., 2008).

Além disso, a promoção do ecletismo, dando a expe-
rimentar espaços desportivos diferentes bem como 
a criação e fortalecimento de parcerias com outras 
instituições, são objetivos do grupo de Educação Fí-
sica do Agrupamento de Escolas do Fundão. Os nos-
sos alunos têm aproveitado, com sorrisos, a oportu-
nidade de terem aulas em meio aquático.

Agradecemos ao Município do Fundão pelo apoio im-
prescindível para que os nossos alunos desfrutem 

Natação

O Torneio de Badminton vai-se realizar brevemente, no dia 14 de Dezembro durante toda a manhã. Será às 
9:30 no pavilhão desportivo.

Badminton

de experiências fundamentais para o seu saudável 
crescimento.

* Professor
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Cristina Cruz *

No dia 9 de novembro de 2022 realizou-se o Corta-Mato Escolar. O percurso foi realizado na nossa pista de atletismo e espaço exterior da nossa escola. Estiveram 
presentes 194 atletas distribuídos pelos vários escalões. Tivemos alunos desde o 4º ano até ao 12º ano. Foi uma manhã muito divertida, com muita animação e boa 
disposição por parte de todos. Os professores de Educação Física agradecem a participação de todos e aguardamos pela presença num próximo evento. Realçamos 
a importância da corrida no bem-estar físico e psíquico de todos. Continuem a correr pela vossa saúde.

Classificados da prova:

Corta-mato Escolar 2022 AEF

Inf A - Feminino

1- Maria Gama - 5ºA

2- Benedita Gil - ST-4A

3- Mónica Santos - 5ºA

4- Sofia Correira - 5ºE

5- Ana Rita Aguiar - ST-4A

6- Matilde Gonçalves - ST-4A

Inf A- Masculino

1- André Jerónimo - 5ºD

2- Miguel Martins - 5ºD

3- Martim Pranto - 5ºA

4- André Santos - 5ºC

5- Martin Félix - 5ºE

6- Jetro Ramos - ST-4A

Inf B - Feminino

1- Diana Chaves - 6ºD

2- Mara Morais - 6ºD

3- Diana Curto - 7ºD

4- Maria Gama - 7ºA

5- Leonor Mendes - 6ºC

6- Leonor Pedrosa - 7ºA

Inf B - Masculino

1- Tiago Oliveira - 6ºA

2- Guilherme Martinho - 7ºD

3- João Oliveira - 6ºA

4- Martim Covas - 7ºB

5- Francisco Madrinha - 7ºD

6- Guilherme Anselmo- 7ºA

Inic - Feminino

1- Sofia Machado - 9ºE

2- Carolina Brás- 9ºE

3- Rita Pires - 8ºB

4- Leonor Marques - 9ºB

5 - Ana Alcobia- 9ºD

6- Nara Firmino - 9ºC

Inic - Masculino

1- Alexandre Chorão- Inova 9

2- João Freire - 8ºA

3- Gabriel Chorão- Inova 9

4- Afonso Silveira - 10º CT3

5- João Salvado - 8ºC

6- Pedro Almeida - 9ºB

Juv - Feminino

1- Catarina Ferreira - 11ºCT1

2- Maria João Sousa - 12ºCT2

3 - Carolina Freitas - 11ºCT1

4- Elsa Bernardo - 11ºCT1

Juv - Masculino

1- Manuel Dias - 12ºLHCSE

2- Guilherme Tavares - 12ºCT1

3- Henrique Serra- 10ºCSEAV

4- Tomás Matos - 11ºCT4

5- Vicente Boléus - 11ºCT2

6 - Eduardo Gonçalves - 11ºCT1

Corta-Mato Adaptado

1- Mário Pais - EAC21

 *Professora de Educação Física


