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CLUBE DE LEITORES ASSUMIDOS - P4

Foi com um imenso prazer que vimos 
os Clubes da Biblioteca Escolar do AEF 
serem selecionados pelo PNL2027, a ní-
vel nacional, tendo sido atribuída uma 
verba para aquisição de novos conjun-
tos de livros.

PLANO NACIONAL DAS ARTES - P14

Ligado ao tema geral do AEF, “susten-
tabilidade e ambiente”, o tema especí-
fico proposto aos alunos na expressão 
plástica, “o negro que nos fica depois 
do fogo” tem assim o apoio de um in-
vestigador do espaço natural, ...

NATAL NO JI DE PÊRO VISEU - P6

Como estamos a aproximar-nos da 
Quadra Natalícia “Festa da Família”, co-
meçámos por falar um pouco de nós e 
da nossa família, do núcleo de elemen-
tos que é constituída, das caraterísticas 
individuais (físicas), cor dos olhos ...

CASA DO BARRO - P8

Colocaram as mãos no barro partici-
pando num ateliê, onde construíram 
diversas peças, nomeadamente cane-
cas e tigelas. Ficaram a conhecer e pu-
deram manusear ferramentas próprias 
da profissão de oleiro e, ...

PLANO NACIONAL DE CINEMA - P15

No contexto desta efeméride, o Coor-
denador do Projeto - Plano Nacional de 
Cinema do AEF em articulação com a 
Cidadania e Desenvolvimento propu-
seram ao Agrupamento de Escolas do 
Fundão o visionamento do filme ...

DESPORTOS DE INVERNO - P17

Alunos do Agrupamento de Escolas do 
Fundão, foram ontem, dia 26 de janei-
ro, experimentar desportos de inverno. 
A promoção do ecletismo, dando a ex-
perimentar espaços desportivos dife-
rentes e ...

SALTAR A TAMPA  - P3

Se há coisas que nos fazem “saltar a 
tampa”, esta deve ser uma delas; 80 % 
do lixo encontrado à superfície da terra 
são plásticos e desses, as tampas es-
tão entre os 5 objetos frequentemente 
mais encontrados. 

CRICKET / EDUCAÇÃO INCLUSIVA - P18

No âmbito das competências da EMAEI 
do Agrupamento de Escolas do Fundão, 
nomeadamente na sensibilização da 
comunidade educativa para uma Educa-
ção Inclusiva, promovemos a formação 
“Noções básicas do jogo de Cricket “.

Visita à Casa de Saúde Bento 
Menni, Cercig e Aldeia SOS

Ceia de  Natal no Agrupamento 
de Escolas do Fundão

Dia Escolar da Não Violência e da Paz 
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Carlos Rodrigues

C38 PRO, Dis-lhe alguma coisa? e Heli-
Cap 23 Pro? e…
Se não, vá-se habituado a elas.
São 15 os elementos químicos que são 
denominados de “terras raras”.
Se há coisas que nos fazem “saltar a 
tampa”, esta deve ser uma delas; 80 % 
do lixo encontrado à superfície da terra 
são plásticos e desses, as tampas estão 
entre os cinco objetos frequentemente 
mais encontrados. 

ES
PA

ÇO Coisas que nos Fazem “Saltar a Tampa”

O ESPAÇO D ESTÁ PRONTO PARA RECEBER OS TEUS ARTIGOS

Os plásticos que não se reciclam, vagueiam pelo 
meio ambiente e decompõem-se com dificuldade. O 
mais certo é acabarem no mar.

Num desesperado ato para pôr fim a este problema, 
eis que surge da União Europeia, a Diretiva de Plás-
tico de Utilização Única (SUP). Esta diretiva, entrará 
em vigor em 2024 e estipula que, as embalagens de 

utilização única fabricadas com plástico, só poderão 
fazer parte da embalagem comerciável, se estiver 
unida a ela.

Todos nós já demos conta desta nova tampa, a C30 
PRO ou outra qualquer. Por vezes incómoda, sepa-
ra-se da embalagem com alguma dificuldade. Está 
estudada para nos dificultar os maus hábitos. Mas 
acreditem que está projetada para se converter na-
quilo a que se chama de “economia circular, numa 
perspetiva de que pode ser fechada novamente e 
pronta para futuras utilizações.

Apresentam-se com um mecanismo de abertura de 
levantar, com uma dobradiça de bloqueio que man-
tém, para maior comodidade, a tampa aberta. Reu-
tiliza-se pressionando a tampa para fechar a emba-
lagem.

As soluções para o problema, também passam pe-
las tampas de origem vegetal, feitas de polímeros 
vegetais renováveis derivados da cana-de-açúcar. De 
aparência e caraterísticas idênticas, distinguem-se 
pelo aumento do conteúdo renovável da embalagem 
o que contribui para reduzir o impacto no meio am-
biente.

E agora?

Vá por onde for, agora tem a certeza que leva sem-
pre “uma tampa”, nem que seja até ao eco-ponto.

TAMPA
Nome feminino

1- Peça amovível que cobre utensílios 
de cozinha, baú, caixa, caixão, reci-
piente, etc.

2- Pedra que cobre uma sepultura.

3- Resposta negativa (ex.: dar uma tam-
pa, levar uma tampa = nega).

in, Dicionário Priberam da Língua Portu-
guesa, 2023, consultado em 23/01/2023

Na Economia Circular tem-se como 
ambição e padrão, tornar o “lixo” num 
conceito do passado, propondo para o 
efeito a procura de soluções que man-
tenham os recursos a circular na eco-
nomia, perpetuando a sua utilização 
até ao limite da sua capacidade. Sendo 
um modelo holístico, resiliente e res-
taurador por intenção, procura imitar 
a natureza naquilo que ela é capaz de 
fazer, no seu melhor. Reutilizar os seus 
resíduos.

A nossa atual forma de produção e 
consumo, arruína os frágeis ecossiste-

mas, como provoca perdas de valiosos 
recursos naturais. A economia circular 
aporta soluções de sustentabilidade na 
base do tempo de vida dos produtos e 
na utilização de materiais reutilizáveis, 
capazes de entrar noutras cadeias de 
produção. Sendo um sistema econó-
mico, a economia circular assenta no 
conceito de imitação da natureza, onde 
não existe desperdício, em que que to-
dos os materiais têm valor e são usados 
para sustentar as várias formas de vida.

Como podemos operar dentro dos li-
mites naturais da Terra e, ao mesmo 

tempo, salvaguardar um bom padrão 
de vida para a população global? Como 
nos podemos envolver no desenvolvi-
mento de modelos com visão de futu-
ro e soluções mais inteligentes para 
criar co-sistemas saudáveis e comple-
tos com um nível social, económico e 
ecológico? Como podemos liderar essa 
transformação?

As respostas são aquelas que a nossa 
consciência dita, na caraterística de 
Homo Sapiens.

Na natureza nada se 
cria, nada se perde, 
tudo se transforma
(Lei de Lavoisier).
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Clube de Leitores Assumidos, 11CT2Centenário de Eugénio de Andrade

A Biblioteca Escolar no centenário de Eugénio de Andrade Um Clube selecionado pelo PNL 2027

A biblioteca escolar agradece e con-
gratula todos os docentes, assistentes 
operacionais, alunos e encarregados de 
educação que têm colaborado na cele-
bração do Centenário do nascimento 
de Eugénio de Andrade, com o envio de 
vídeos, fotos e notícias que enriquece-
ram o blogue e o site das bibliotecas do 
agrupamento, bem como as suas redes 
sociais, permitindo que a informação 
chegasse a toda a comunidade educa-
tiva. Foi com todo o prazer que se tra-
taram as informações e se procedeu à 

edição de vídeo e partilha. Esta articu-
lação, permite também uma maior fre-
quência da biblioteca pelos alunos, que 
pesquisam os textos a ler e partilhar.

A biblioteca escolar também se jun-
tou a esta celebração e, com a turma 
do 11CT2, preparou e publicou uma 
“Viagem Áudio por Obras de Eugénio 
de Andrade”, que também poderá ser 
visionada nos seus sítios em linha e na 
qual poderão ouvir um poema/resu-
mo/excerto de várias obras do autor.

Foi com um imenso prazer que vimos 
os Clubes da Biblioteca Escolar do AEF 
serem selecionados pelo PNL2027, a ní-
vel nacional, tendo sido atribuída uma 
verba para aquisição de novos conjun-
tos de livros.

Decorreu, no dia 16 de janeiro, mais 
uma sessão do Clube dos Leitores As-
sumidos do 11CT2. Num ambiente des-
contraído, com um lanchinho e muitos 
livros, falou-se das leituras realizadas 
nas férias de Natal e até dos livros re-
cebidos como presentes. 

Um dos livros que tinham sido desafia-
dos a ler - Os Maias, de Eça de Queirós, 
ainda não está concluído: houve quem 
tivesse sentido dificuldade em sair da 
descrição inicial, quem tivesse passa-

do essa fase, sem, no entanto, avançar 
muito mais e há até quem tenha lido 
até à página 200 e há ainda quem este-
ja a ouvir o audiobook. Ainda não deu 
para se trocarem muitas impressões 
sobre essa leitura, mas parece que a 
escrita de Eça não está a constituir um 
entrave à leitura, uma vez que se perce-
be muito bem. 

Entretanto, no dia 25, foram seleciona-
das duas obras, de entre os conjuntos 
adquiridos no âmbito do Escola a Ler, 
para ler até à próxima sessão, a saber 
A Metamorfose, de Franz Kafka e Mor-
reste-me, de José Luís Peixoto. As esco-
lhas foram feitas respeitando os gostos 
pessoais dos alunos e as obras esco-
lhidas prometem uma excelente sessão 
do clube, em fevereiro.

No dia 13 de janeiro foram lançados os 
“Problemas do Mês” de janeiro, de 2º e 
3º ciclos. A biblioteca escolar recebeu a 
participação de vários alunos e, em fe-
vereiro serão divulgados os resultados 
e entregues os certificados a todos e 
lembranças aos três melhores de cada 
ciclo.

Esta é uma atividade da biblioteca es-
colar em articulação com o Departa-
mento de Matemática e Tecnologias, 
através do docente que integrou este 
ano a equipa funcional da biblioteca, 
Sérgio Chambel. Permite desenvolver 
competências no âmbito da matemá-
tica, a predisposição para o raciocínio 
matemático, através da exploração de 
situações problemáticas, ao formular e 
pensar de maneira lógica.  

Se ainda não participaste em nenhum 
“Problema do Mês”, estás sempre a 

Os Problemas do Mês Continuam a Bombar!

tempo de o fazer. Em fevereiro haverá 
novo problema! 

Como fazer? É simples: só tens de 
ser do 2º ou 3º ciclos, estar atento ao 
email, resolver o problema partilhado e 
enviar para a biblioteca escolar (biblio-
tecas@esfundao.pt). Participa e torna-
-te no “Matemático do Mês”! Já conheces a nova rubrica do blogue 

da biblioteca do Fundão?

O exercício físico permite-te melhorar 
a tua concentração/atenção e, natural-
mente, o teu desempenho escolar. E 
mais agradável ainda é poderes fazê-lo 
em casa, com os teus familiares. Tam-
bém a eles fará muito bem! Por isso, 
desafia-te e desafia os teus familiares.

Como podes ver, tens dois níveis de 
dificuldade, pelo que podes escolher 
o nível mais adequado à tua condição 
física. Pais, avós, irmãos, professores, 
colegas, toca a sair do sofá, vamos lá 
aquecer e cuidar da saúde física e men-
tal! 

Mais uma vez agradecemos aos alunos 
que participaram, aos encarregados de 

Já te Exercitaste com a Bibliofit?

educação que o permitiram e às docen-
tes Clara Barbosa e Cristina da Cruz 
que a tornaram possível. 

No mês de janeiro, o desafio Tabata 
foi proposto pelo Afonso Rafael, do 
11CT4. 

Podes pesquisar por bibliofit no blogue 
da biblioteca:

https://bibliotecasaef.blogspot.com/

ou aceder de uma forma mais direta a 
todos os vídeos no site da biblioteca:

h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m / e s -
f undao .p t / a -m inha -b ib l i o t e ca /
bibliofit?authuser=0

Vamos treinar?
http://bibliotecasaef.blogspot.com/



4 - fevereiro de 2023

Projetos Ler+Ciência 2022 - 23

PROJETOS LER+CIÊNCIA 2022-23 SELECIONADOS E APOIADOS PELO PNL2027

Mais uma vez, os projetos submetidos 
no âmbito do Ler+Ciência, “Os 4 Ele-
mentos”, do PNL2027, um desafio lan-
çado pela Biblioteca Escolar, que tem 
sido abraçado com entusiasmo por 
vários docentes do agrupamento, fo-
ram selecionados a nível nacional para 
serem apoiados. Congratulamos os 
docentes responsáveis pelos projetos, 
que atempadamente nos enviaram as 
candidaturas, a saber:

- Projeto Terra Mater - “A água que nas-
ce e corre entre Serras (Estrela e Gardu-
nha)” -3.º ciclo e secundário (docentes 
Maria João Baptista e Alda Fidalgo).

- Projeto Ler + Mar – “O mar… apesar de 
longe, começa aqui!” - 3.º ciclo e secun-
dário (Maria José Pires).

- Projeto de banda desenhada, O Fogo 
de Prometeu – “Medusa, a vítima” - 3.º 
ciclo e secundário (António Pereira).

3ºCONCURSO DE LEITURA PARA PAIS É JÁ NO DIA 17 DE FEVEREIRO

Projetos Ler+Ciência 2022 - 23

A biblioteca escolar abriu as inscrições 
para o 3º Concurso de Leitura para 
Pais, que decorrerá no dia 17 de feve-
reiro, de forma eletrónica e à distância.

O livro escolhido para esta edição do 
concurso é o Crónica de Uma Morte 
Anunciada, de Gabriel García Márquez 
e pode ser requisitado em nome dos 
educandos.

Esta é uma iniciativa da Biblioteca des-
tinada a familiares de alunos que fre-
quentam o Agrupamento de Escolas do 
Fundão.

O regulamento e o formulário para as 
inscrições podem ser vistos no site da 
biblioteca (https://sites.google.com/
esfundao.pt/a-minha-biblioteca/con-
curso-de-leitura-para-pais?authuser=0).

O objetivo principal do Concurso de 
Leitura para Pais é estimular o gosto 
e o prazer da leitura, para melhorar o 
domínio da língua portuguesa, a com-
preensão leitora e os hábitos de leitura, 
bem como reforçar a participação dos 
Pais e Encarregados de Educação nas 
atividades promovidas pelo Agrupa-
mento de Escolas do Fundão.

Vamos lá! Desafiem os vossos pais a 
participarem! 

Decorreram, nos dias 10, 11 e 12 de 
janeiro, as provas de escola do Concur-
so Nacional de Leitura. Congratulam-se 
os docentes que motivaram os alunos 
para a participação e, em especial, os 
alunos que leram os livros escolhidos 
e se dedicaram efetivamente nesta 
fase. Agora, segue-se a fase municipal. 
Aguarda-se a divulgação dos livros a ler 
com ansiedade e muita vontade de fa-
zer uma excelente prova!

Os vencedores dos vários ciclos de en-
sino e que passam à fase municipal e 
que estão de parabéns, são os seguin-
tes:

1.º CICLO

Constânça Castro - E.B.1 ST 4A

Madalena Esteves - E.B.1 ST 4B  

Matilde Baptista - E.B.1 Valverde

Tomás Gadanho - E.B.1 Pêro Viseu 

Concurso Nacional de Leitura - Fase Escolar

2.º CICLO

Diana Chaves - 6D

Mara Morais - 6D 

Rodrigo Fonseca - 6C 

Simão Fernandes - 5D 

3º CICLO

Beatriz Fradique - 9A 

Clara Passarinho - 7D

Matilde Brito - 8A 

Núria Oliveira - 7D 

ENSINO SECUNDÁRIO (Regular e Profis-
sional)

Diogo Silva - 12CT1

Luana Abelho - 10CT1 

Mariana Gonçalves - 10CT3

Pedro Oliveira - 11LH

Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade

Maria Pedro Alves da Silva*

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”

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

Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão

Para requisições escreva-nos para:

bibnumero3@esfundao.pt
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Dia Internacional do Obrigado

Na EB1 de Salgueiro, os alunos realiza-
ram um cartaz para comemorarem o 
Dia Internacional do Obrigado, com a 
palavra “obrigado” em várias línguas. 
Assinalaram o Dia Escolar da Não Vio-
lência e da Paz com um cartaz coletivo, 
que tem como objetivo alertar para a 
necessidade de uma educação para a 
paz, promovendo valores como a ami-
zade, a ajuda, o amor e a não violência. 
Incentivar a comunicação entre todos, 
impedir situações de bullying e incre-
mentar a amizade são preocupações 
deste dia.

No dia 15 de dezembro, tivemos na 
nossa escola uma atividade dinamiza-
da por técnicas do Projeto FormaRedes: 
“Natal à Volta do Mundo”, integrado na 
atividade “Quadra Natalícia” prevista no 
Plano Anual de Atividades.

O tema foi escolhido com base no Pro-
jeto de Turma /Grupo e Cidadania das 
turmas do Pré-escolar e do 1.º Ciclo, 
que pretende promover o respeito pela 
diversidade cultural através do conhe-
cimento dos usos e costumes de outros 
países e se intitula “O meu mundo e o 
teu”. Pretendeu-se, igualmente, assina-
lar o Dia Internacional das Migrações, 
que se celebra a 18 de dezembro.

De forma lúdica, as crianças ficaram 
a conhecer diferentes tradições natalí-
cias de Portugal e de mais cinco países: 

Projeto FormaRedes

Brasil, Inglaterra, Índia, Nigéria e Ucrâ-
nia. Estes foram escolhidos pelo facto 
de chegarem diariamente, ao concelho 
do Fundão, migrantes oriundos dos 
mesmos.

Para respeitar e valorizar as diferenças 
é necessário conhecê-las e assim inte-
riorizar que o mundo é só um e que é 
mais aquilo que nos une, do que aquilo 
que nos separa.

Maria Pedro Alves da Silva *

Como estamos a aproximar-nos da 
Quadra Natalícia “Festa da Família”, co-
meçámos por falar um pouco de nós e 
da nossa família, do núcleo de elemen-
tos que é constituída, das caraterísticas 
individuais (físicas), cor dos olhos, do 
cabelo, da altura…, consciência de si 
mesmo como menino ou menina; dos 
saberes sociais e culturais (nome, ida-
de, morada localidade) …

Dialogámos também, acerca das cara-
terísticas das suas famílias, enumerá-
mos os diferentes graus de parentesco, 
nomearam os nomes próprios dos seus 
familiares, as profissões de cada um…

Cada criança representou a sua família 
através do desenho.

Relativamente à expressão motora fo-
ram improvisadas diferentes maneiras 
de se mover, nomeadamente andar 
como um velhinho, marchar como os 
soldados, andar nas pontas dos pés…

Com abordagem desta temática as 
crianças adquiriram alguns conceitos 
e realizaram várias fichas individuais 
para interiorização dos mesmos.

Este tema foi bastante interessante e 
foi relevante verificar nas crianças a 
manifestação de amor, de carinho, e de 
amizade que transbordou nos seus ros-
tos, ao falarem da sua família.

Dando continuidade ao tema “A Famí-
lia”, sensibilizámos as crianças para a 
época natalícia, promovendo o Natal 
como festa da família, de amizade e de 
união com os outros. Simultaneamen-

Natal no Jardim de Infância de Pêro Viseu

te, com o mesmo Espírito Natalício fo-
ram ainda, transmitidos valores e atitu-
des como o Amor, a Paz, o Carinho, a 
Partilha, a Tolerância…

Fizemos a carta ao Pai Natal e fomos 
deita-la, no marco do correio da Junta 
de Freguesia.

O Jardim de Infância de Pêro Viseu par-
ticipou no “Natal Ecológico – XIV Con-
curso de Árvores de Natal” uma inicia-
tiva promovida pela Câmara Municipal 
do Fundão, com o apoio da Generg, da 
Resistrela e da Aqualia.

Por último fizemos a nossa Festa de 
Natal em conjunto com a EB/JI de Pêro 
Viseu no Salão da Junta de Freguesia 
de Pêro Viseu; e como não podia faltar, 
apareceu o Pai Natal para oferecer as 
prendinhas às crianças e aos adultos 
oferecidas pela Junta de Freguesia.

A época Natalícia foi vivida com grande 
alegria e todas as atividades foram rea-
lizadas com muito interesse, empenho 
e entusiasmo.

* Educadora

Projeto “Pequenos Super Heróis”

Maria Pedro Alves da Silva *

No dia 14 de dezembro de 2022 as 
crianças do Jardim de Infância de Pêro 
Viseu, receberam no seu Jardim, o Pro-
jeto “Pequenos Super Heróis” (Projeto 
de Intervenção na Comunidade), proje-
to este que visa alertar as crianças para 
a importância de saber reagir através 
de ações e gestos que salvam vidas, em 
casos de emergência médica e preparar 
as crianças a reagirem em situações di-
ferentes e stressantes.

Assim surge este projeto inovador que, 
sabemos, que irá transformar as crian-
ças em Pequenos Super Heróis.

No final as crianças fizeram o registo 
(desenho) da atividade que vão ser ex-
postos nas Farmácias Holon do Fundão 
e Covilhã.

Foi uma manhã diferente, divertida e 
inovadora para as crianças.

As fotos mostram alguns momentos…

* Educadora

Natal na EB de Alcaria

Jaqueline Alves e Ana Silva  *

Ao longo da última semana, celebrou-
-se o Natal na Escola Básica de Alcaria, 
decorando as salas de aulas e os espa-
ços envolventes e terminou com uma 
pequena Festa de Natal.

Os alunos cantaram  algumas canções: 
“ Menino Jesus do Céu”; “O Natal dos 
Pintainhos” e “ Noite Branca”. Também 
dançaram ao som da música: “San-
ta Claus is coming to town” e “ Jingle 
Bells”.

Não faltou a presença do Pai Natal com 
um pequeno presente para cada aluno 
e professoras. 

Agradecemos a colaboração da Junta 
de Freguesia e do ATL que também es-
tiveram presentes,

Foi uma tarde muito animada e não fal-
tou o espírito natalício. ~

Os alunos e as professoras da EB de 
Alcaria desejam a toda a comunidade 
escolar um Santo Natal e um Feliz Ano 
de 2023.

*Professoras
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Natal no JIEB da Fatela Ceia de Natal do AEF

Dando continuidade à atividade “Qua-
dra Natalícia” prevista no nosso Plano 
Anual de Atividades e com base no Pro-
jeto de Turma /Grupo e Cidadania das 
turmas do Pré-escolar e do 1.º Ciclo, o 
último dia de aulas do 1.º período foi 
dedicado ao conhecimento de usos e 
costumes de mais um país, desta vez 
a Itália.

Foi um dia recheado de diferentes ati-
vidades que permitiram a ampliação de 
saberes sobre uma realidade diferente 
da nossa. Entre elas destacamos:

- Localização da Itália no planisfério;

- Pintura de um mapa do país e da res-
petiva bandeira;

- Audição de músicas natalícias em ita-
liano;

- Consulta de “sites” sobre tradições de 
Natal na Itália;

- Lendas sobre a origem do Panettone;

- Jogo interativo sobre o Natal;

- Elaboração de um puzzle em formato 
de pizza;

- Confeção e degustação de pizzas;

- Degustação de Panettone.

As crianças participaram com entusias-
mo e empenho em todas as ativida-
des. Mais uma vez alargaram os seus 
conhecimentos sobre o mundo que as 
rodeia e reconheceram como a cultura 
de outros países influencia a nossa em 
diversos aspetos.

Realizou-se no dia 19 de Dezembro a 
Ceia de Natal do AEF. Foi um momento 
muito divertido, com boa disposição e 
muita alegria. Tivemos direito a karao-
ke e muita dança. Para o ano há mais :) 
Boas festas

No dia de Reis, os alunos da EB de Al-
caria, em conjunto, com as crianças da 
Creche e do Jardim de Infância de Alca-
ria e respetivas professoras e auxiliares 
foram cantar as Janeiras pelas ruas da 
aldeia e muitas foram as pessoas que 
aderiram oferecendo doces e/ou baten-
do palmas.

Também foram ao Centro Social Nossa 
Senhora das Necessidades e ao Centro 
de Dia da aldeia onde se registaram 
momentos de confraternização entre 
os idosos e os mais novos. Todos gos-
taram muito deste dia diferente.

As Janeiras em Alcaria

No final do dia, comeram-se alguns do-
ces e fizeram-se desenhos sobre a ati-
vidade.

Dando continuidade a uma tradição 
desta escola, no dia 25 de janeiro, os 
alunos, as professoras, as auxiliares e 
encarregados de educação cantaram as 
Janeiras, na Fatela.

Apesar do frio e do longo percurso fei-
to, todos mantiveram a alegria e a boa 
disposição. Cantaram uma canção tra-
dicional da localidade, acompanhados 
ao acordeão pelo senhor Júlio, pai de 
um aluno do 2.º ano.

Como vem sendo hábito, a primei-
ra paragem foi na Junta de Freguesia, 
seguindo-se várias outras em diversas 
ruas da aldeia. A receção dos habitan-
tes, na sua grande maioria idosos, foi 
calorosa e simpática e no regresso à es-
cola o saco vinha recheado com notas, 
moedas e algumas guloseimas.

À tarde, fizeram-se “waffles” para o 
lanche partilhado e assim dar por ter-
minado um dia que nos deixou muito 
felizes.

As Janeiras em Alcaria

Esperamos que no próximo ano a tradi-
ção se mantenha e desejamos a todos 
um feliz ano novo.

“Aqui vimos juntos

Todos reunidos

Dar as boas festas

Aos nossos amigos”

JI/EB da Fatela

As Janeiras em Alcaria em Pêro Viseu

No dia 24 de janeiro de 2023, as crian-
ças do Jardim de Infância / EB de Pêro 
Viseu apesar do frio, saímos à rua para 
manter as tradições de cantar as Janei-
ras.

Cantamos e encantamos quem nos ou-
viu desejar bom ano novo!

Educadoras, Maria Pedro Alves da Silva 
e Dora Curto

Professoras da EB, Ana Milojevic e Ce-
cília Neves

Carnaval, tempo de alegria, tempo de 
folia e como tal, comemoramos tam-
bém no nosso Jardim de Infância esta 
quadra festiva.

Diálogo com as crianças sobre a época 
festiva (Carnaval), fizemos vários tra-
balhos alusivos ao Carnaval: atividades 
de desenvolvimento da linguagem, his-
tórias, canções, poesias, atividades de 
divisão silábica grafismos, formação de 
conjuntos, sequências, desenhos e pin-
turas.

As crianças do Jardim de Infância em 
conjunto com a EB1 brincaram, canta-
ram, dançaram e desfilaram pelas ruas 
de Pêro Viseu com disfarces trazidos 
de casa, de acordo com o seu imaginá-

Carnaval no Jardim de Infância de Pêro Viseu

rio e a sua fantasia, em coerência com 
a sua faixa etária e com o espírito que 
reina nesta época festiva.

Esta quadra festiva foi vivida com muita 
alegria, boa disposição e diversão. As 
crianças puderam aqui, criar, imaginar, 
fazer de conta, de uma forma original 
e lúdica.DIAS DE ESCOLA 
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No dia 17 de fevereiro de 2023, as 
crianças do Jardim de Infância/EB1 de 
Pêro Viseu desfilaram pelas ruas de 
Pêro Viseu com as emoções positivas, 
a alegria, a calma e a amizade.

As escolhas dos disfarces foi dos Encar-
regados de Educação, aos quais, agra-
decemos a colaboração.

Foi com enorme satisfação que voltá-
mos a sair à rua, as crianças e familia-
res estavam radiantes. Viva o Carnaval!

Carnaval no JI/EB1 de Pêro Viseu

No dia 16 de fevereiro, os alunos do JI 
e da EB da Fatela deram asas à imagi-
nação e vestiram-se a rigor para come-
morar mais um Carnaval. Os disfarces 
foram variados e para todos os gostos: 
diversos super-heróis, unicórnio, prin-
cesas, animais (urso e elefante) e até 
um xerife!

Cheios de alegria e entusiasmo reali-
zaram um desfile. Atiraram confetes 
e serpentinas espalhando um colorido 
diferente pelos locais onde passaram.

Carnaval no JI/EB da Fatela

Diversão, animação e brincadeira mar-
caram esta atividade. Reinou a alegria 
na escola!

Dia de S. Valentim no JI de Pêro Viseu

Nesta “semana dos afectos”, trabalha-
mos e exploramos a história: “O Dra-
gão Trapalhão”, que aborda o tema da 
adopção, da diferença, a busca do nos-
so lugar no mundo e a descoberta de 
que todos somos importantes. 

Partilhamos algumas das atividades 
alusivas ao Dia de S. Valentim.

Maria de Jesus Lopes

Sabes quem foi São Valentim?

Uma pesquisa sobre a origem desta 
tradição, levou-me até ao Império Ro-
mano. Segundo alguns autores, São 
Valentim teria sido um bispo que deso-
bedeceu às ordens do seu imperador, 
que não permitia que os seus soldados 
casassem, acreditando que estes se-
riam mais fortes e melhores guerreiros, 
mantendo-se solteiros. Como Valentim 
continuou a celebrar casamentos, foi 
condenado à pena de morte.

Diz-se que Valentim recebeu, durante o 
seu cativeiro, bilhetes e flores enviados 
por jovens, e que aí conheceu a filha 
do carcereiro por quem se apaixonou. 
Também se diz que, antes de ser exe-
cutado, no dia 14 de fevereiro, ele es-
creveu-lhe um bilhete de amor. 

Não sabemos bem ao certo se tudo se 
passou desta maneira ou se é apenas 
uma lenda ou mito, mas como refere 
o poeta Fernando Pessoa “o mito é o 
nada que é tudo”.

Outra versão, associa o dia 14 de feve-
reiro à véspera do festival Lupercália, 
na Roma Antiga, que simboliza a fer-
tilidade.  Esta festa estava associada à 
deusa Juno (deusa da mulher e casa-
mento) e ao deus Pan (deus da nature-
za). Estes festejos anunciavam a chega-
da da Primavera.

A verdade é que ainda hoje comemora-
mos o Dia de São Valentim, como o Dia 
dos Namorados.

  Deixo aqui um dos poemas de 
amor de que mais gosto “Não posso 
adiar o amor”.

A pensar no Dia dos Namorados

Não posso adiar o amor para outro sé-
culo

não posso

ainda que o grito sufoque na garganta

ainda que o ódio estale e crepite e arda

sob montanhas cinzentas

e montanhas cinzentas

Não posso adiar este abraço

que é uma arma de dois gumes

amor e ódio

Não posso adiar

ainda que a noite pese séculos sobre 
as costas

e a aurora indecisa demore

não posso adiar para outro século a mi-
nha vida

nem o meu amor

nem o meu grito de libertação

Não posso adiar o coração

António Ramos Rosa,

in “Viagem Através de uma Nebulosa”

No âmbito do plano de conteúdos da  
AEC de Património,os alunos da EB da 
Fatela realizaram uma visita de estudo 
ao Museu Arqueológico Municipal José 
Monteiro, no dia 16 de janeiro.

No decorrer desta atividade tiveram 
oportunidade de ver artefactos e diver-
sas peças de património local recolhi-
dos no concelho do Fundão. Participa-
ram ainda numa atividade prática em 
que recriaram um mosaico romano.

Foi uma manhã muito proveitosa, em 
que todos tiveram contacto com um es-

EB da Fatela no Museu Arqueológico

No âmbito da Rede de Visitas Educati-
vas da CMF, os alunos do JI/EB da Fa-
tela realizaram, no passado dia 12 de 
janeiro, uma visita à Casa do Barro, no 
Telhado.

Durante a visita guiada ficaram a co-
nhecer o espólio de louças tradicionais 
de barro, as técnicas de fabrico, o nome 
e a utilidade de algumas dessas peças. 

Colocaram as mãos no barro partici-
pando num ateliê, onde construíram 
diversas peças, nomeadamente cane-
cas e tigelas. Ficaram a conhecer e pu-
deram manusear ferramentas próprias 
da profissão de oleiro e, para terminar 
houve uma visita aos fornos.

JI/EB da Fatela Visita a “Casa do Barro”

Foi um dia divertido em que foram rea-
lizadas aprendizagens significativas 
fora do ambiente das salas de aula.

paço museológico e adquiriram novos 
conhecimentos sobre o passado.

http://bibliotecasaef.blogspot.com/
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O Museu Arqueológico  Veio à Escola 

No dia 6 de janeiro, as turmas 10ºLH1 
e 10ºLH2  participaram  numa ativida-
de com o Museu Arqueológico do Fun-
dão, com a exploração da temática “Da 
cultura Castreja ao legado da Romani-
zação no Concelho do Fundão”.  Esta 
atividade realizou-se na escola, dando 
seguimento à visita de estudo realizada 
ao museu, no passado dia 6 de dezem-
bro. Considero que foi uma iniciativa 
muito enriquecedora, onde tivemos a 
oportunidade de aprofundar os nossos 
conhecimentos e adquirir novos, relati-
vamente a todo o processo complexo 
da Romanização.

Joana Mendes – 10ºLH1

O museu, mais uma vez, aliou-se à es-
cola com o intuito de nos informar e 
também mostrar  um pouco mais acerca 
do legado romano no nosso concelho. 
Com a contextualização inicial do dire-
tor do Museu Arqueológico do Fundão, 
Dr. Pedro Salvado, e a informação pos-
teriormente dada pela arqueóloga Joa-
na Bizarro e o engenheiro Pedro Men-
donça, o museu conduziu uma sessão 
informativa e interativa para os alunos 
do 10° ano de Línguas e Humanidades 
e 9º ano INOVA.  Tivemos oportunidade 
de tocar e ver de perto alguns vestígios 
encontrados nas escavações arqueoló-
gicas realizadas no concelho. 

 Para além disso, o Museu ainda nos 
convidou a participar no programa de  

escavações a realizar durante o verão,  
que se afigura como uma oportunidade 
sem igual e enriquecedora não só para 
alunos de Humanidades, mas também 
para todos os voluntários interessados. 

Luna Gamanho 10º LH1

Gostei bastante da atividade e fiquei in-
teressado pelo projeto das escavações, 
do qual tenciono fazer parte, penso 
que atividades deste género são muito 
boas e adequadas ao curso que escolhi.

David Santos LH1

Ao participar nesta atividade consegui 
perceber a fantástica relação entre o 
Museu e a Comunidade, mostrando-se 
disponíveis, a ouvir, a ajudar e sobre-
tudo a perceber o rico património ar-
queológico presente no Fundão. 

Estou muito agradecido por esta ini-
ciativa, à minha professora e a todos 
os elementos do museu, que me pro-
porcionaram uma experiência que me 
vai ajudar para o meu futuro profissio-
nal e para poder preservar e observar 
o património castrejo e romano, como 
ele merece, para percebermos melhor 
o nosso passado, para evoluirmos no 
futuro.

Nuno Fians, 10º LH2

No decorrer do 1.º período, o artista 
plástico fatelense Luís Padinha e a Jun-
ta de Freguesia lançaram um desafio à 
comunidade escolar que consistia na 
participação das crianças num proje-
to de pintura. O tema escolhido foi “A 
Montanha”.

Ao longo de um mês, uma vez por se-
mana, as crianças do JI e da EB puderam 
dar largas à imaginação. Pela primeira 
vez, pintaram telas com tintas acrílicas. 
A pouco e pouco, foram surgindo be-
las paisagens com montanhas, árvores, 
animais e alguns elementos humanos. 
Cada um empenhou-se em fazer “nas-
cer” a sua obra com alegria e motiva-
ção. No final, todos ficaram muito or-

JIEB Fatela - Exposição de Pintura

gulhosos do quadro que conseguiram 
pintar.

Para dar a conhecer o trabalho realiza-
do pelas crianças, os responsáveis pela 
organização, convidaram a população 
para uma exposição de pintura coleti-
va.

Ana Brioso

Palestra - A 1ª E 2ª GERAÇÃO DOS DI-
REITOS HUMANOS

com a professora Doutora Liliana Reis 
professora da UBI e U. Lusófona

No passado dia 15 de  Dezembro de 
2022 o agrupamento  comemorou, 
mais uma vez, o  DIA INTERNACIONAL 
DOS   DIREITOS HUMANOS, à semelhan-
ça do que vem ocorrendo desde o ano 
de 1948, quando foi criada a Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) e se 
estabeleceu a celebração dos direitos 
Humanos. Para que as pessoas possam 
defender os seus direitos humanos ina-
lienáveis é preciso e é fundamental que 
esses direitos sejam conhecidos. Daí 
que a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e demais convenções e acor-
dos que a ONU aprova nas suas Assem-
bleias Gerais devam ser divulgadas e 
analisadas junto dos jovens, como bem 
foi referenciado pela professora Liliana 
Reis, na sua excelente aula com as di-
versas turmas presentes no auditório 2 
do agrupamento (10º ano da discipli-
na de  Economia (Turmas CSEAV, CT3, 

Dia Internacional dos Direitos Humanos

LH1), turma 11º CT3 e 9º INOVA). A 
professora levou os 54 alunos a refletir 
sobre os direitos humanos de 1ª gera-
ção, aqueles que dizem respeito aos 
direitos civis e políticos, ligados aos 
valores do direito à vida, à liberdade, à 
propriedade, à liberdade de expressão, 
à liberdade de reunião, entre outros e 
os direitos humanos de 2ª geração, res-
peitantes aos direitos sociais, culturais 
e económicos, relacionados com os va-
lores de igualdade.  Os alunos conside-
raram esta ação muito positiva, permi-
tindo-lhes refletir sobre a importância  
de  os estados e a sociedade zelarem 
por ações concretas no sentido de ga-
rantir os direitos básicos de toda a po-
pulação mundial.  Consideraram que a 
Escola, através da BECRE, ao dinamizar 
esta palestra com a professora Liliana 
Reis,  com ampla experiência na área 
dos Direitos Humanos, proporcionou 
aos alunos a promoção dos  direitos 
humanos nas   práticas e vivência quo-
tidianas, a começar pela sua implemen-
tação na sala de aula, começando pelo 
respeito pelo outro e pela inclusão.

O Dia Escolar da Não Violência e da Paz 
comemora-se a 30 de janeiro.

Esta data foi instituída em 1964 em Es-
panha pelo poeta, pedagogo e pacifista 
espanhol Llorenço Vidal. Foi escolhido 
este dia como forma de assinalar o fale-
cimento do pacifista indiano Mahatma 
Gandhi.

No contexto desta efeméride, a Ci-
dadania e Desenvolvimento desafiou 
os alunos e os professores do nosso 
Agrupamento a realizarem “mãos” com 
mensagens de paz. O resultado foram 
algumas centenas de mãos que podem 
ser vistas no átrio de cada escola.

Dia Escolar da Não Violência e da Paz

Tal como dizia Gandhi não devemos 
lutar contra a violência mas a favor da 
Paz.

Bem haja a todos os que que contribuí-
ram

DIAS DE ESCOLA 
PROGRAMA DE RÁDIO

SEXTA-FEIRA 19:00 / 20:00 HORAS
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Dia Escolar da não Violência e da Paz

Maria Pedro Alves da Silva *

JARDIM DE INFÂNCIA DE PÊRO VISEU

O dia 30 de janeiro de 2023, é o Dia 
Escolar da Não Violência e da Paz, ou-
vimos uma história: “Livro da Paz” que 
fala de Paz e das muitas formas que ela 
pode ter.

As nossas crianças sabem que as suas 
mãos pequeninas podem construir a 
Paz, é que esse é o caminho para tornar 
o Mundo mais bonito.

* Educadora

EB Sta. Teresinha Dia da não Violência

Maria Pedro Alves da Silva *

No mês de fevereiro contei a história 
“O pequeno cor-de-rosa e o pequeno 
azul”, que é uma história muito amo-
rosa e uma boa alavanca para abordar 
as cores. Seguidamente aproveitei para 
fazer digitinta com estas duas cores. 
Depois foi deixar a criançada explo-
rar como bem quis, sentindo texturas, 
temperaturas e etc… cada um dese-
nhou com os dedos aquilo que bem 
lhe apeteceu e depois estampei esses 
grafismos numa folha de papel mantei-
gueiro.

Visualmente tem um resultado muito 
bonito, mas esta atividade estimula 
a capacidade de concentração, pois a 
criança recorda os traços e recria-os 
com tinta. Eu adoro e elas também! O 
resultado varia de acordo com a idade 
de cada uma, como é evidente.

* Educadora

Digitinta- Jardim de Infância de Pêro Viseu

Dando seguimento ao Projeto de Tur-
ma /Grupo e de Cidadania das turmas 
do Pré-escolar e do 1.º Ciclo,  “O meu 
mundo e o teu”, continuamos a promo-
ver o respeito pela diversidade cultural 
através do conhecimento dos usos e 
costumes de outros países.

Desta vez, a escolha recaiu sobre o 
Japão e as atividades tiveram como 
ponto de partida o livro “Momoko”, de 
Coby Hol que relata a história de uma 
menina que vive no Japão e descobriu 
como ajudar a sua avozinha a ganhar 
dinheiro para enfrentar o Inverno rigo-
roso que se aproximava.

As diferentes atividades realizadas per-
mitiram o alargamento de saberes so-
bre uma realidade bastante diferente 
da nossa. Entre elas destacamos:

- Leitura orientada do livro “Momoko”;

- Localização do Japão no globo terres-
tre;

- Pintura de um mapa do país e da res-
petiva bandeira;

- Pesquisas sobre diversos aspetos do 
país: significado da bandeira, a ceri-
mónia do chá, os trajes tradicionais, os 
jardins, a gastronomia, a escrita, os le-
ques, as casas, entre outros;

- Atividade prática: como usar pauzi-
nhos japoneses (hashi);

O Meu Mundo e o Teu - JI/EB da Fatela

- Elaboração de um cartaz com as infor-
mações recolhidas e os desenhos pin-
tados pelos alunos;

- Observação de diversas imagens da 
árvore referida no livro “Momoko” – o 
ácer;

- Visionamento de um vídeo sobre o 
funcionamento de uma escola japone-
sa.

As crianças participaram com entusias-
mo e empenho em todas as atividades. 
Continuam assim a ampliar os conheci-
mentos sobre o mundo que as rodeia 
e a reconhecer como é importante co-
nhecer a cultura de outros países.

No âmbito da comemoração do Dia da Internet + 
Segura (7 fevereiro de 2023), foram realizados dois 
Workshops, um durante a manhã, intitulado “In-
ternet (in)Segura – Riscos e desafios”, destinado a 
alunos/as do Ensino Secundário, sendo dinamizado 
pela Socióloga Carla Pais e pela Psicóloga Bruna Pin-
to do Centro de Respostas Integradas (CRI) de Cas-
telo Branco, que apoiam e intensificam a capacidade 
da escola na promoção do sucesso educativo de to-
dos/as os/as alunos/as.

Foi realizado no final da tarde, um segundo Work-
shop, intitulado “Segurança Digital: Como proteger 

Dia da Internet + Segura

crianças e jovens”, tendo como público-alvo, 
Pessoal Docente, Pessoal Não Docente, Pais 
e Encarregados de Educação. A sessão foi di-
namizada pela Psicóloga Sara Fonseca, da Pi-
nus Verde, integrado no projeto FormaRedes 
- Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G 
do Fundão.

Os coordenadores dos projetos “eSafety Label” 
e “Prevenção de Bullying e Cyberbullying” agra-
decem a todos os participantes e a total dispo-
nibilidade das oradoras.

DIAS DE ESCOLA 
PROGRAMA DE RÁDIO
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Por Leonor Brito *

Na passada quinta feira, 19 de Janeiro 
de 2023, celebrou-se o centenário do 
nascimento de José Fontinhas, conhe-
cido no país e no mundo da poesia, 
como Eugénio de Andrade.

Filho de camponeses, a sua infância foi 
passada na aldeia da Póvoa da Atalaia, 
conselho do Fundão onde viveu du-
rante escassos anos, esta aldeia beirã 
moldou a sua sensível e serena perso-
nalidade. Apesar dos lugares por onde 
passou nos seus poemas é notável o 
amor que sente pela Beira Baixa.

Enuncio em sua homenagem um dos 
poemas que mais aprecio:

Urgentemente, de Eugénio de Andrade

É urgente o amor

É urgente um barco no mar

Centenário de Eugénio de Andrade

É urgente destruir certas palavras,

ódio, solidão e crueldade,

alguns lamentos, muitas espadas.

É urgente inventar alegria,

multiplicar os beijos, as searas,

é urgente descobrir rosas e rios

e manhãs claras.

Cai o silêncio nos ombros e a luz

impura, até doer.

É urgente o amor, é urgente

permanecer.

* 12ºCT1

É Urgente

É urgente a paz

Paz, o que é a paz?

Uma pausa entre a guerra. 

Nem sempre, rapaz!

Rapaz, meu rapaz, serás

Sempre capaz

Não precisas de ser um ás.

Quem a faz 

Será sempre um herói.

Então, calma, meu rapaz,

Não ficarás para 

António Augusto Sá dos Reis *

No âmbito das comemorações do cen-
tenário de Eugénio de Andrade, entre 
19 e 26 de janeiro de 2023, profes-
sores, alunos e pais/Encarregados de 
Educação dos discentes do 7º B, 7º C e 
8º A, GPI22, nas aulas de Português e 
em pequenos vídeos que enviaram para 
a BECRE, deram voz às suas palavras e 
versos, iniciando as “atividades come-
morativas com as Cestas de Poesia de 
Eugénio de Andrade de antologias do 
autor”, e procederam à leitura, repro-
dução e ilustração de poemas de Eugé-
nio de Andrade, que se encontram ex-
postos, no Agrupamento de Escolas do 
Fundão, no átrio da Escola João Franco, 
numa articulação com o Departamen-
to de Línguas, grupo de Português e a 
BECRE, sendo que foi tudo publicitado 
nas redes sociais do Agrupamento de 
Escolas do Fundão e no Blog da BECRE. 

Desta forma, foi feita uma “viagem” pe-
las palavras de Eugénio de Andrade que 
serviram de inspiração para ilustrações 
muito criativas e declamações senti-
das do seu uso da palavra, “fazendo 
recordar a afirmação do autor em Pro-

sa e Poesia (vol. III): “Foi com a terra, o 
vento, a luz, a água, foi sobretudo com 
a minha mãe, que aprendi essas pala-
vras transparentes, cheias de brilhos.” 
E acrescenta: “Falar da terra ou da mãe 
é falar da mesma coisa. Quando digo 
mãe digo terra, quando digo terra digo 
mãe. O corpo, esse, é uma explosão: é 
nele que se dá o encontro com o outro, 
é a descoberta da razão da vida”.

As Mãos

Que tristeza tão inútil essas mãos

que nem sequer são flores

que se deem;

 abertas são apenas abandono,

fechadas são pálpebras imensas

carregadas de sono.

                                   Eugénio De Andrade

Mulheres de preto

Há muito que são velhas, vestidas 

de preto até à alma.

Contra o muro 

defendem-se do sol de pedra; 

ao lume 

furtam-se ao frio do mundo.

Ainda têm nome? Ninguém

pergunta, ninguém responde. 

A língua, pedra também.

                             Eugénio de Andrade

Bárbara Marialva, Lara Gomes e Mariana Moreno

Na semana de 19 a 26 de janeiro, deu-
-se início ao Centenário de Eugénio de 
Andrade, com várias atividades dinami-
zadas pelo núcleo de estágio de Portu-
guês do Agrupamento de Escolas do 
Fundão. 

Eugénio de Andrade, pseudónimo de 
José Fontinhas, nasceu a 19 de janeiro 
de 1923, na Póvoa da Atalaia, Fundão 
e faleceu a 13 de junho de 2005, no 
Porto. Foi um dos maiores poetas por-
tugueses contemporâneos e exerceu a 
atividade poética ao longo de mais de 
cinquenta anos. 

No âmbito da comemoração dos cem 
anos deste autor, o núcleo de estágio 
do Departamento de Línguas e os do-
centes de Português organizaram uma 
exposição com poemas e versos de 
Eugénio, com destaque para a poesia 
visual com Mulheres de preto, A uma 

cerejeira em flor, As palavras, Faz uma 
chave, mesmo pequena e outros poe-
mas.

Também foi realizado um livro, intitula-
do de Um olhar sobre a poesia de Eugé-
nio, que reuniu diversos poemas sele-
cionados pelos alunos, ilustrados com 
fotografias da autoria dos mesmos.  

Para além destas iniciativas, também 
nos dias 25 e 26 de janeiro, no Audi-
tório da BECRE, criou-se um espaço 
Poesia Zen. Esta atividade consistiu 
em estimular os sentidos, a todos os 
participantes, num ambiente relaxante, 
através da poesia de Eugénio de Andra-
de. 

Foi desta forma que o núcleo de estágio 
participou nas comemorações do Cen-
tenário do poeta Eugénio de Andrade.



Rumo à Beira Litoral

Turma TAS21

Primeira parte: Visita à Escola Superior 
de Enfermagem de Coimbra

Amanhecia!...

O sono teimava em ficar, mas era ur-
gente levantar porque uma longa jor-
nada esperava.

No dia 1 de fevereiro, foi assim que co-
meçou o dia para os alunos das turmas 
TAS 20, TAS21 e TAS22 do AEF. No to-
tal 37 alunos e as respetivas diretoras 
de curso.

O drumo era Coimbra, com uma peque-
na paragem pelo meio, para aconche-
gar os estômagos e esticar as pernas.

O destino foi a Escola Superior de En-
fermagem de Coimbra (pólo A) e por lá 
estivemos toda a manhã, numa sessão 
conjunta onde nos falaram da Escola 
(constituída por 3 pólos), do curso de 
enfermagem e da exigência do mesmo, 
da investigação e projetos em curso, 
dos apoios aos estudantes e outras in-
formações, que foram surgindo em res-
posta às nossas dúvidas.

Depois, era hora de vestir a bata e de 
visitar o Centro de Simulação. De sala 
em sala fomos percorrendo vários es-
paços dedicados à prática de técnicas 
de cuidados ao doente. Estes “doentes” 
especiais lá estavam deitados nas ca-
mas ou sentados das cadeiras de ro-
das ou cadeirões. Os “doentes” de faz 
de conta eram nem mais, nem menos 
do que simuladores ou manequins de 
simulação. São de vários tipos e de 
acordo com o seu grau de semelhança 
com o humano podem ser de baixa fia-
bilidade, média fiabilidade ou mesmo 
alta fiabilidade. Estes são os mais apa-
rentados com o organismo humano e 
até o seu peso é real, chegando a pesar 
80 Kg. A pele é muito parecida com a 
nossa própria pele e podem manifestar 

outras reações humanas, como rir, cho-
rar, etc.

Quase todas as salas tinham um com-
partimento anexo, separado por um 
vidro espelhado, que permitia aos ob-
servadores observarem a prática simu-
lada sem serem vistos, e como tal, sem 
interferirem na comunicação entre o 
cuidador e o seu doente. Desta forma o 
processo torna-se mais real e mais apa-
rentado com o que o técnico encontra 
no contexto hospitalar.

Quase todas as salas apresentavam o 
pavimento com duas cores diferentes. 
De um dos lados existiam as camas de 
hospital com os respetivos manequins 
e com as rampas, onde os vários equi-
pamentos necessários ao tratamento 
do doente (Oxigénio, bomba de aspi-
ração…) estavam incorporados. Do ou-
tro lado da linha, o espaço destina-se à 
realização da preparação dos materiais, 
equipamentos e cuidados a prestar ao 
doente. E ao fundo da sala, um apoio 
essencial para o controlo das infeções 
hospitalares: o lavatório onde se faz a 
lavagem das mãos com a regularidade 
exigida pelos protocolos técnicos de 
atuação.

Uma das salsas chamou-nos particu-
larmente à atenção: o teto estava pin-
tado com uma pintura abstrata, que à 
primeira vista parecia o céu. Foi-nos 
explicado que ao fim de vários dias ou 
semanas de internamente, o doente 
atinge uma saturação natural. Aquele 
teto abstrato, pintado com múltiplas 
cores, pode trazer-lhe à memória vi-
vências do exterior e aliviar assim, um 
pouco, a saturação de um internamen-
to mis prolongado. Pareceu-nos uma 
recriação ergonómica, bastante inte-
ressante!...

A visita à escola Superior de Enferma-
gem de Coimbra terminou com a oferta 

de pequenos brindes aos visitantes, a 
que se seguiu uma foto de todo o gru-
po, em frente à Escola. O almoço decor-
reu na cantina daquela instituição.

Segunda parte: Visita ao Centro de Me-
dicina de Reabilitação da Região Centro 
- Rovisco Pais (Tocha)

A tarde foi passada no Centro de Me-
dicina de Reabilitação da Região Cen-
tro - Rovisco Pais, na Tocha. A pequena 
vila da Tocha fica a cerca de 45 Km de 
Coimbra, em direção ao litoral.

A visita ao Centro iniciou-se por volta 
das 14h00, com o objetivo de visitar 
as instalações do antigo Hospital Co-
lónia Rovisco Pais e a sua exposição, 
permitindo conhecer a história da úni-
ca leprosaria do país com esta tipolo-
gia. O Hospital-Colónia Rovisco Pais foi 
inaugurado na década de 1940. Esta 
foi uma viagem no tempo, à história da 
Medicina, da Saúde e da Assistência so-
cial, na época em que a lepra proliferou 
em Portugal.

Após o visionamento de pequenos fil-
mes da época da inauguração desta 
unidade hospitalar realizou-se a visita 
ao Núcleo Museológico, com a explica-
ção de vários fragmentos do passado 
(objetos, equipamentos, fotografias e 
documentos), representativos das ativi-
dades desenvolvidas naquele Hospital 
Colónia. A visita ao percurso expositivo 
esteve a cargo da historiadora Cristina 
Nogueira, que nos acompanhou.

Desde 2002 que o antigo hospital coló-
nia Rovisco Pais foi convertido em Cen-
tro de reabilitação, para dar resposta 
a praticamente toda a zona centro do 
país. Recebe doentes de Aveiro, Coim-
bra, Leiria, Guarda, Viseu e Castelo 
Branco. 

Todos os anos chegam centenas de 
doentes ao Centro de Medicina e Reabi-
litação da Região Centro a precisar de 
tratamentos e auxílio nada recuperação 
das faculdades motoras, resultantes de 
acidentes vascular cerebral (AVC), aci-
dentes de viação, de trabalho ou outras 
situações que levem à limitação física 
dos utentes. 

Para além da reabilitação física dos 
doentes, estes são apoiados por um 
conjunto de profissionais que os aju-
dam a enfrentar a nova realidade, após 
o acidente ou o problema, e a reergue-
rem-se psicologicamente, procurando 
um sentido para a sua vida.

Não vimos o mar ali tão perto!...Mas 
Rovisco Pais foi uma maravilhosa lição 
de História da Saúde em Portugal, mar-
cada por uma doença, que foi terrível 
à época, e que certamente permitirá 
aos nossos futuros profissionais TAS 
entender melhor o contexto da saúde 
atualmente. 

O final da visita, um choque com a rea-
lidade, em que tiveram oportunidade 
de presenciar múltiplos casos que es-
tão em reabilitação no Centro. Alguns 
deles, ainda muito jovens, cuja proble-
mática resultou de acidentes de viação, 
mergulhos no verão, etc.  

Estes serão casos que certamente lhes 
virão à memória nos momentos em que 
a força da juventude e da rebeldia os 
impulsiona a cometer riscos.

Rumo à Beira Litoral

 Inês Beatriz Rodrigues *

No dia 11 de janeiro as turmas de APS 
20, 21 e TAS 20, 21 deslocaram-se à 
Guarda comas respetivas professoras 
das disciplinas técnicas.

Nesta visita à Guarda ficamos a conhe-
cer as Casas São Bento Menni e o Poli-
técnico da Guarda. 

A primeira visita foi às Casas Bento 
Menni que desde 1994 até à atualidade 
esta instituição já transformou a vida 
de 170 utentes pelo atendimento/in-
ternamento cuidadoso e personalizado 
que prestam. As Casas São Bento Menni 
pertencem á ordem das Irmãs Hospita-
leiras, uma congregação religiosa que 
está presente em Portugal desde 1894, 
tendo hoje 12 clínicas em todo o país e 
estendendo a sua ação clínica a Angola 
e Moçambique.

Foi interessante perceber que esta ins-
tituição está bem equipada e vocacio-
nada para receber pessoas com pro-
blemas mentais ligeiros ou profundos 
e, também que procura acolhê-los de 
forma que estes estejam protegidos e 
tenham qualidade de vida. As famílias 
participam no processo de tratamento 
e os pacientes têm vários espaços onde 
desenvolvem atividades manuais, tais 
como pintura, renda e atividades físi-
cas em ginásio ou num pátio exterior. 
Existe também uma sala de intervenção 
sensorial Snoezlen muito bem equipa-
da.

Alguns pacientes são verdadeiros ar-
tistas, observámos quadros feitos com 
materiais reciclados que pareciam au-
tênticas obras de arte.

Mais tarde, visitámos o Politécnico da 
Guarda, uma instituição de ensino su-
perior, constituído pelas seguintes es-
colas:  Escola Superior de Educação, 
Comunicação e Desporto; Escola Supe-
rior de Saúde; Escola Superior de Tec-
nologia e Gestão e a Escola Superior de 
Turismo e Hotelaria.Tivemos oportuni-
dade de visitar uma exposição de fo-
tografias de um aluno que fotografava 
os seus colegas de outros cursos e, de 
seguida dirigimo-nos para um auditó-
rio onde nos informaram sobre a oferta 
formativa, na área social para os alu-
nos dos cursos de apoio psicossocial e 
na área da saúde para os alunos dos 
cursos de auxiliar de saúde.Foram-nos 
dadas indicações de como devemos 
fazer a nossa candidatura e ficámos a 
saber que para os cursos profissionais 

existem os exames regionais que per-
mitem a candidatura de alunos dos cur-
sos profissionais de nível IV.

Foi um dia muito interessante, particu-
larmente a visita à casa de saúde Ben-
to Menni, onde contactamos com uma 
realidade dura e muitas vezes escondi-
da que é o tratamento de problemas de 
saúde mental.

* APS 21



Projeto das 4Cidades

A turma ST3A envolvida no Projeto das 
4Cidades, tem por missão recriar a his-
tória da nossa cidade. Para tal, temos 
feitos pesquisas, recolha de fotos e 
testemunhos e desta vez coube-nos a 
Visita educativa “Conhece os mistérios 
do Fundão” e fomos guiados pelo Prof. 
Pedro Silveira pelos recantos e ruas his-
tóricas. Nem a chuvinha nos segurou! 
Aprendemos bastante e registamos 
muitas informações. Não só aprende-
mos a olhar melhor para o que temos 
em redor, como tivemos oportunidade 
de degustar uns doces tradicionais na 
Pastelaria Formiga. Ainda iremos fazer 

mais visitas que partilharemos convos-
co em breve.

Tweet

Equipa SPO do AEF

Formação para Assistentes Operacio-
nais: “StressLess - Ambientes de Traba-
lho Saudáveis”

O Serviço de Psicologia e Orientação 
promoveu nos passados dias 14 e 16 
de dezembro de 2022, uma ação de 
formação dirigida aos Assistentes Ope-
racionais do nosso agrupamento de es-
colas, intitulada “StressLess - Ambien-
tes de Trabalho Saudáveis”. 

Esta ação de formação foi dinamizada 
com o objetivo de destacar a importân-
cia de um ambiente de trabalho saudá-
vel para a saúde mental das colabora-
doras e colaboradores.

No decurso da ação abordaram-se te-
mas relacionados com saúde mental, 
estratégias para uma gestão eficaz do 
stress e de conflitos, assim como boas 
práticas para construir e manter um 
ambiente de trabalho saudável. 

Pretendeu-se, fundamentalmente, pro-
mover uma partilha de experiências 

StressLess - Ambientes de Trabalho Saudáveis

entre os participantes e dotar estes 
profissionais de informação que lhes 
permita serem promotores de boas 
práticas relacionais em contexto de tra-
balho, com ganhos para a produtivida-
de da organização e o bem-estar das/
dos assistentes operacionais.

O feedback dos participantes foi mui-
to positivo, constatando-se que todas 
e todos se envolveram na sessão com 
entusiasmo e motivação para participar 
em eventuais futuras ações de forma-
ção.

KING55 It’s fantastic😍!! It is a vegan clothing brand, one of the most famous. 
The products are focused on the young audience and the pieces are unique and 
handmade with the use of sustainable raw materials .RU follow me!! There is one 
more think FYI this brand looks for laundries that use rainwater to wash and dye 
pants and T-shirts. If you want to know more about this online store, search for 
it on google. Love this store you really should search it. CU !!!!!!!!!!😍😍 And stay
tuned in my next post about fashion...

#vegan    #creatice    #Style   #FashionLovers

Hi, HRU? Did you know that vegan clothing is one of the new trends?

Vegan clothing is made from fabrics and materials that do not use animals and 
do not use animal suffering in their production stages, such as cotton, linen, 
bamboo, among others. #veganoutfit #prottheanimals

Hi guys , HRU? In this tweet I’ll talk about benefits and advantages of Vegan Fa-
shion 😍. 

Consuming Vegan products and buying clothing from Vegan companies brings 
the following benefits: Quality and sustainable raw material, animal welfare, reu-
sing and recycling different types of materials for making clothes and fashion 
accessories. #veganoutfit #recycling #protecttheanimals.

Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão

Para requisições escreva-nos para:

bibnumero3@esfundao.pt



As notícias que gostaríamos de ler este ano!

Soraia Estrela

No passado mês de setembro foi rea-
lizado o projeto Mês da Leitura, com 
todas as crianças do mundo.  O projeto 
consistia em conceder um mês de aulas 
gratuitas a todas as crianças, dos 5 aos 
18 anos, dos cinco continentes.  

O projeto já havia sido proposto há cin-
co anos mas,devido ao Covid e à falta 
de fundos, acabou por ser adiado até, 
que no ano passado, foram abertos si-

tes de angariação de fundos para que 
o projeto fosse realizado. Os respon-
sáveis não divulgaram o número de 
dinheiro angariado, mas foi doado o 
suficiente para que, este ano, fosse fi-
nalmente realizado. 

Milhares de pessoas candidataram-se 
para ir para os diversos países ensinar 
as crianças pequenas. 

Numa entrevista feita a alguns dos vo-
luntários, a voluntária Samantha Mcdell 
disse-nos “ O sorriso no rosto daquelas 
crianças, que nunca tiveram oportuni-
dade de ler e conhecer os universos 
proporcionados pelos livros, é impagá-
vel. Segundo esta voluntária, a apren-
dizagem deste mês não foi só para as 
crianças, mas também para os adultos 
que lá estavam a ensinar, pois quem 
participou neste projeto nunca irá-se 

esquecer de tudo o que aprendeu com 
aquelas crianças. 

Graças ao sucesso deste projeto os res-
ponsáveis já elaboraram outra propos-
ta que desta vez terá a duração de um 
ano, mas infelizmente ainda é só uma 
ideia.

*10LH2

Teresa Fernandes *

Ilusões e Desilusões (ou O Stress Depois do Teste)

Calma, amanhã tenho outro!

Mas pronto, este já está! O stress, as 
greves de fome, insónias, paranoias, 
os chatos da minha turma a fazerem-
-me perguntas até de madrugada; tudo 
isso acabou. Agora já podemos respirar 
fundo e relaxar… (até ao próximo, pelo 
menos).

Era assim que devia ser, mas não é. De 
facto, é muito diferente.

Primeiramente, assim que saímos do 
teste, há sempre um monte de gente 
à volta a dizer “Então, como é que cor-
reu?”. Depois é o comentário: “Bolas, o 
teste era mesmo difícil!”, ao qual algum 
sabichão responde: “Eu não achei tão 
difícil, estava à espera de pior.” Claro 
amigo, temos duas opções: ou fizeste 
cábulas ou foste iluminado por um raio 
divino ou estás a sonhar acordado! 

A seguir vem a pior parte, quando fa-
zem perguntas do género “Olha lá, o 
que é que meteste na pergunta 2?” e 
depois seguem-se respostas como: 
“Ah! A mim deu-me 243”; “A mim tam-
bém”; “Como assim, a mim deu-me 
316!” , e depois tens tu que respondes-
te “América do Sul” sabe-se lá como. O 
melhor que se pode fazer neste tipo de 
situações é ignorar os comentários dos 
outros. Caso contrário acabas por ficar 
stressado, que é geralmente o que me 
acontece a mim.

Normalmente, o cenário é sempre este: 
3 da manhã, numa sexta-feira pós-
-teste, estou eu a dormir descansada 
porque o pior já passou. Até que…
Não acredito, errei a escolha múltipla! 

Ainda por cima valia 20 pontos! Lá vou 
eu, a sair da cama com um grande es-
tardalhaço, capaz de acordar o bairro 
inteiro; abro o livro de geografia para 
confirmar a localização geográfica do 
tal país com um nome todo esquisito. 
Vá lá, foi só dois continentes ao lado. 
Não deve haver problema, certo? Quer 
dizer, já conheci uma pessoa que pen-
sava que o Vietname era por baixo do 
México e outra que acreditava que a 
Rússia era um continente. Todos co-
metemos erros, não é? Vou dizer isso 
à minha professora, pode ser que ela 
consiga arredondar o meu 10 para um 
16.

Quase um mês depois recebemos, fi-
nalmente, o teste. Está (quase) toda a 
gente ansiosa. Temos o nerd da turma 
que estava à espera da nota ainda nem 
tinha acabado de resolver o teste. Te-
mos o grupo dos que se esforçam e 
têm medo que estudar 24h durante o 
fim de semana todo não tenha chegado 
(em contraste com os que estudaram 
5 minutos antes). E depois, temos os 
que já se tinham esquecido que tinham 
feito teste. Neste tipo de cenário, é sim-
ples: tiraste mais de 10? Estás safo. Ti-
raste menos? Vemo-nos para o ano no 
mesmo sítio, pode ser que acabemos a 
trabalhar juntos no McDonalds. 

Finalmente, a professora entrega-me 
o teste, sem qualquer comentário. As-
sim nem sei o que pensar sobre aquela 
nota! Olho para a nota e o meu primeiro 
e único pensamento é: “Bem, para aqui-
lo que estudei nem está muito mau!”

*11ºLH

Carolina Valente *

O Pânico (ou A Angústia Antes do Teste)

Let the games begin! E chegou o dia do 
tão esperado teste! Ou como muitos o 
preferem chamar, o dia do juízo final. 

E lá vais tu, com umas olheiras enormes 
por causa das noitadas que fizeste essa 
semana para poderes estudar para os 
mil e quinhentos testes que tens nesse 
mês.

Entras na sala, sentas-te na tua cadei-
ra e mal acabas de piscar os olhos já 
o professor te entregou o teste e deu 
mil avisos para tirarmos a mochila e o 
telemóvel da mesa. Olhas para a direita 
e vês o melhor aluno da turma quase 
a ter um ataque cardíaco, olhas para a 
esquerda e vês aquele aluno que mal 
sabe às quantas anda, na maior des-
contração possível. E então ficas tu a 
olhar fixamente para um ponto e pen-
sas “Porque é que acordei? A cama es-
tava tão quentinha.”

No meio desta reflexão começas a ou-
vir os sussurrinhos entre a turma a di-
zer que o teste é grande, e ganhas tu 
coragem para finalmente virar a página 
e olhar para as perguntas, e começas a 
questionar se estás a olhar para o mes-
mo teste que eles, ou tu é que estás 
calma demais. 

Colocas o nome na folha e começas a 
fazer os primeiros exercícios na maior 
descontração do mundo, até que em-
pancas na pergunta 5. Mas calma, tu 
lembras-te de ter feito um exercício pa-
recido na aula. Deixa pensar… A res-
posta era 70 ou era 68?  Bolas! Porque é 
que teve que pousar uma mosca na mi-

nha mesa no momento em que o João 
disse o resultado? Eu juro que aquela 
mosca era super interessante! 

Ora, parece que vou ter que deixar este 
exercício para o fim, embora ver o pró-
ximo. Não! Este também não! É melhor 
ver as escolhas múltiplas. Deixa ver, C, 
A, B, B… Calma lá! A B já foi… Se calhar 
deve ser a D… Mas eu ouvi a Maria a 
dizer ao Luís que a resposta era C. Se 
ela o diz é porque deve ser! 

Bom, agora vem a parte mais difícil, 
fazer aquelas perguntas que deixaste 
para trás. Hum… a primeira dá 7500, 
a segunda dá 80 quilómetros e vais a 
meio do raciocínio quando o professor 
manda aquele grito estridente a avisar 
que faltam 15 minutos para entregar o 
teste, e lá se foi o teu adorado raciocí-
nio… Começam os suores frios, a per-
na a tremer, a caneta a voar da mão e o 
miúdo lá no canto a chorar. 

Fazes ali um speed e tentas responder 
ao maior número de perguntas possí-
vel. E eis o som do Purgatório, o toque 
da campainha! O professor começa a 
recolher os testes e estás tu a tentar 
escrever a resposta para a última per-
gunta quando te arrancam o teste da 
mão. 

Pronto! Parece que acabaste o teste. 
Agora podes ir para casa e aproveitar 
o resto da semana a ver uma bela série 
ou a dormir. Mas calma, amanhã tenho  
outro!

*11º LH)

Mês da Leitura

Luna Gamanha *

No passado dia 28 de fevereiro cele-
brou-se o Dia dos Elogios, um projeto 
português que foi capaz de cativar gen-
te de todo o mundo. A iniciativa deve-
-se ao grupo Love is 4all que, a partir 
da sua página de instagram, foi capaz 
de reunir mais de um milhão de simpa-
tizantes. «Receber (e até mesmo fazer)  
um elogio melhora a autoestima e o hu-
mor, podendo até ter efeitos benéficos 
para a saúde. Decidimos criar este ‘Dia 
dos Elogios’ devido à quantidade astro-
nómica de casos de degradação física 
e mental durante a pandemia» disse 
a coordenadora do projeto, Angelina 
Carvalho. A verdade é que o que se es-
perava deste dia acabou por ultrapas-
sar as expectativas, e ele não só ajudou 
à saúde mental de milhões de pessoas, 
como também criou uma rede de apoio 
que se espalhou pelo globo e quebrou 
fronteiras. Não houve sequer exceções, 
o sentimento de compaixão e cumpli-
cidade foi tão contagioso que tocou 
a todos profundamente: «As pessoas 
puderam esquecer os seus problemas, 
mesmo que por um curto período de 
tempo», confidenciou Samantha Whi-
te, uma seguidora estadunidense «…  
não só quem saiu à rua, mas também 
quem permaneceu em casa foi imerso 

Maria Pedro *

O governo vai implementar uma regra, em Portugal, que vai entrar em vigor em 
2024.Esta nova regra baseia-se na preservação da natureza. A regra dita que, 
por cada vez que é depositado dinheiro, em qualquer banco do país, é plantada 
uma nova árvore.

*10º LH2

Nuno Fians *

Mulheres adquirem agora os mesmos 
direitos que os Homens.

Na madrugada desta Quarta Feira, o 
povo e os militares afegãos uniram-se 
e saíram à rua, reivindicando os seus 
direitos.Entre a multidão, viam-se mui-
tas mulheres sem véu na cabeça como 
forma de protesto,visto que as forças 
militares estavam do lado do povo, 

Golpe de Estado no Afeganistão 

Mulá Mohammad Hassan Akhund não 
teve outra alternativa senão render-se, 
o povo via finalmente que o seu país 
tinha um rumo para evoluir e por fim 
as mulheres não precisassem  de fugir 
para estudar, para terem uma habita-
ção, para terem um emprego de qua-
lidade, e sobretudo para serem livres.

*10º LH2

numa realidade que se podia dizer ser 
paralela». E foi mesmo. Nas paredes 
dos prédios, nos outdoors das gran-
des cidades, nas canecas de café e até 
mesmo nas redes sociais, por todo e 
qualquer lugar podiam-se ler — e es-
crever — mensagens de admiração e 
reafirmação. «Nesta terça-feira a socie-
dade esqueceu o ódio», declarou hoje o 
presidente da Alemanha «a distribuição 
de elogios gerou uma cadeia de boas 
ações que ninguém podia prever: sem-
-abrigos acolhidos, animais adotados, 
prendas partilhadas, guerras acabadas, 
pessoas curadas». Devido ao Dia dos 
Elogios e ao seu sucesso, o grupo portu-
guês acaba de se tornar uma organiza-
ção internacional e oficial. Agora, a sua 
missão é planear os próximos passos. 
Os mais de cem milhões de apoiantes 
já mostraram o seu interesse e, através 
de uma caixa de perguntas no Insta-
gram, foi apurado o desejo pelo Dia da 
Solidariedade e o da Interculturalidade. 
De momento, ainda aguardamos pelas 
próximas atualizações. Mas uma coisa 
é certa, mesmo no meio de tanta espe-
culação, Love is 4all tem ainda muito 
amor para gerar.

*10LH2

Beatriz Shimahara *

Na terça-feira, dia 28 de fevereiro, foi 
lançada uma pesquisa, da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa, 
anunciando que a taxa de aquecimento 
global, que estava a crescer de forma 
drástica. 

No entanto, em Portugal, verificou-
-se uma quebra drástica nessa taxa de 
crescimento, dando-nos esperança da 
melhoria do aquecimento global. Essa 
queda drástica deve-se às políticas pre-
ventivas que Portugal tem adotado para 
reverter a situação que preocupa tanto 
o planeta. Políticas como: o incentivo 
para o uso de energia renovável; re-
ciclagem de lixo; redução de viagens 
aéreas; prioridade para locomoção 
por energia elétrica ou transporte pú-

A Melhoria do Aquecimento Global.

blico, entre outras, vieram beneficiar 
o ambiente.. Na questão alimentícia, 
o governo sugere diminuição do con-
sumo de carne, aumento do consumo 
de legumes e vegetais, e aumento de 
consumo de produtos locais, assim, 
diminuindo muitos dos impactos de 
aquecimento global no país. 

Esse problema é algo que deve ser pen-
sado por todos os países do planeta, 
entretanto apenas essa percentagem 
já é uma notícia positiva que pode ge-
rar esperanças para um futuro melhor, 
com menos riscos para o planeta em 
que vivemos.

*10º LH2

Clube de Imprensa

Crónicas



“... não resta vida aqui, só o peso mor-
to, das vidas abrasadas. 

sigo sobre este mar negro, no qual 
nunca haverá ondas...“

darlene justo (12º av, aef 2023)  

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DIGITAL  

“... VAZIO ...”

R E G U LA M E N T O      

organização:

o concurso de fotografia digital, “ VA-
ZIO – sobre este mar negro nuca haverá 
ondas”, com origem no poema de dar-
lene justo é promovido pelo departa-
mento de expressões do agrupamento 
de escolas do fundão

regulamento:

de tema relacionado com o projeto “o 
negro que nos fica depois do fogo” 
(sustentabilidade e ambiente), o con-
curso procura promover descobertas 
compositivas e dinâmicas fotográficas, 
e divulgar os trabalhos de todos os que 
têm o prazer de captar imagens, a cor 
ou a preto e branco, e de com elas re-
velar histórias

todas as fotografias a apresentar a con-
curso serão obrigatoriamente originais. 
as fotomontagens ou as fotografias 
manipuladas digitalmente não serão 
aceites a concurso

cada participante/pseudónimo pode 
apresentar até dois trabalhos, mas ape-
nas premiado uma vez

as fotografias propostas a concurso 
deverão ser enviadas para o mail, con-
cursodefotografia2023@esfundao.pt, 
anexas à ficha de inscrição com os da-
dos do concorrente, em modelo abaixo 
apresentado, de forma a que a organi-
zação as possa imprimir em área máxi-
ma de papel formato A4, aproximada-
mente 27x19 cm

as fotografias em exposição serão 
identificadas através pseudónimo e, 
caso tenham, o seu título

a ficha de identificação do concorren-
te conterá o pseudónimo o(s) título(s) 
da(s) fotografia(s) a identificação do 
concorrente e os seus contactos para 
eventual comunicação

a inscrição é gratuita, assim como a im-
pressão que será da responsabilidade 
da organização

os trabalhos a concurso serão apresen-
tados em exposição no agrupamento 
de escolas do fundão

os trabalhos premiados serão anuncia-
dos nos meios de divulgação do agru-
pamento

os autores premiados e distinguidos 
com menções honrosas, cederão os 
seus trabalhos à organização

júri:

para apreciar os trabalhos a concurso, 
será constituído um júri, nomeado pela 
organização, composto por um artista, 
um professor e um aluno

o júri poderá não atribuir os prémios se 
considerar que os trabalhos não reve-
lam qualidade 

o júri pode distinguir trabalhos relevan-
tes com menções honrosas

prémios:

serão atribuídos “diplomas” para os 
participantes premiados e com men-
ções honrosas atribuídas.

calendário:

entrega de trabalhos e inscrição de 1 
fevereiro a 1 de março de 2023 

exposição dos trabalhos – 13 a 20 de 
março

divulgação dos resultados nos órgãos 
de comunicação da escola – 15 de mar-
ço

entrega de prémios - 20 de março

contacto   concursodefotogra -
fia2023@esfundao.pt  

a organização do concurso de fotogra-
fia digital

darlene justo / josé luís oliveira

a.e.f./pontes

fundão, janeiro de 2023

 

Concurso de Fotografia Digital

Rosalina Gomes *

De acordo  com o PNA e apoiado pela 
CMF, encontra-se na escola o artista co-
lombiano Pablo Quiroga 

Este apoio, para além de potenciar as 
artes, vem dar mais visibilidade ao tra-
balho que se faz na escola, pois sus-
tentabilidade, também é abrirmo-nos, 
cada vez mais, à comunidade

Ligado ao tema geral do AEF, “sustenta-
bilidade e ambiente”, o tema específico 
proposto aos alunos na expressão plás-
tica, “o negro que nos fica depois do 
fogo” tem assim o apoio de um investi-
gador do espaço natural, flora e fauna, 
e dos efeitos do fogo neste meio

Promover conhecimento que se trans-
forma em objeto plástico, a partir  do 
meio ambiente local e os fogos que o 
assolaram, foi o trabalho apresentado 
no anterior ano letivo, no espaço bi-
blos/ars no fundão, em 2022, que ani-
maram o interesse em ter o Pablo Qui-
roga como orientador dos trabalhos a 
desenvolver pelos alunos das artes.

A divulgação da sua pesquisa e infor-
mação recolhida assim como a apre-
sentação dos registos gráficos do tra-
balho artístico e técnicas de desenho 
têm alimentado e dinamizado o proces-
so de investigação e atividade criativa 
dos alunos do aef, desde o 1º ciclo ao 
12º anos, do ensino regular e profissio-
nal, como também as oficinas de dese-
nho/pintura com os alunos do ensino 
especial

Plano Nacional das Artes (PNA)

das imagens aos sons, a motivação 
provocou os alunos que os levou à pes-
quisa fotográfica e desenhada, num 
processo de interesse, de curiosidade, 
de descoberta, de construção de um 
ser criativo como um ser social que se 
embrenha na vida e no espaço, conhe-
cedor e interventivo, com as suas ferra-
mentas, materiais e técnicas plásticas

A primeira apresentação ao público, do 
trabalho produzido, decorrerá no es-
paço do ateliê-museu júlio pomar, em 
lisboa, a 11 de março deste ano,  numa 
atividade relacionada com o intercâm-
bio com a escola artística antónio ar-
roio também em lisboa 

A continuidade do processo criativo, na 
atividade apoiada pelo artista durante 
três meses na escola, permitirá, ainda, 
realizar apresentações/exposições na 
nossa escola/cidade. 

* coordenadora do PNA

No dia 31 de Janeiro realizou-se uma 
ação de sensibilização acerca da temá-
tica Comportamentos Aditivos e De-
pendências na turma do 10º CSEAV. 

A mesma foi dinamizada por uma en-
carregada de educação e por uma 
psicóloga estagiária: Dra. Carla Pais e 
Bruna Pinto respetivamente, sendo as 
mesmas pertencentes ao CRI de Caste-
lo Branco.

Os alunos foram alertados para diver-
sos temas, tendo tido a oportunidade 
de participar com todas as questões 
pertinentes e dúvidas existentes. 

Foi um momento muito elucidativo 
para todos, com tomada de consciência 
real acerca desta problemática. 

Comportamentos Aditivos e Dependências

A diretora de turma prof. Cristina Cruz 
agradeceu a total disponibilidade das 
oradoras e a pertinência da ação, rei-
terando o facto de ser tão importante 
a partilha de conhecimento por parte 
dos encarregados de educação na vida 
escolar dos seus filhos, muitas vezes 
uma mais valia para toda a comunida-
de educativa.

Turma APS20.

No âmbito das atividades do Plano Na-
cional das Artes, “O Negro que nos Fica 
Depois do Fogo”, a turma APS 20 em 
parceria com o artista residente Pablo 
Quiroga, Cristina Cruz, Ana pedro e 
Carlos Rodrigues, está a organizar ati-
vidades de caracter plástico / perfor-
mativo / formativo.

O projeto comunitário denominado de 
“Retalhos da Minha Serra”, abrange a 
comunidade local e escolar.  

As atividades contemplam um “Walk 
Land”, passeio + land´art; uma sessão 

de Mind and Body, no Parque do Con-
vento e num desafio vídeofotográfico.

O objetivo destas atividades / dinâmi-
cas têm o intento de fomentar a relação 
Homem-Natureza / Homem-Homem e 
que integre a comunidade e a participa-
ção individual; com isto, julgamos ir ao 
encontro das correntes de pensamento 
e movimentos sociais que têm como 
base na defesa do meio ambiente, a 
sua preocupação. 

Neste sentido, deixamos o convite à 
participação.

Retalhos da Minha Serra

Photo by Darya Sannikova, from Pexels, CC0 Content.



Casa de Saúde Bento Menni, Cercig e 
Aldeia SOS

A visita às três instituições: Casa de 
Saúde Bento Menni, Cercig e Aldeia 
SOS mostrou-nos uma realidade com 
a qual não contamos e fez-nos crescer 
em diversos níveis. Passamos a ver com 
outros olhos as doenças mentais e a va-
lorizar mais os profissionais de saúde 
que atuam nesta área. Por outro lado 
esta excursão também despertou em 
nós um forte sentimento de empatia 
pelos utentes de todas as instituições 
e, relativamente à Casa de Saúde de 
Bento Menni esse sentimento resulta 
do facto dos utentes não terem quase 
nenhuma visita, acabando por se senti-
rem sozinhos o dia inteiro. 

A Casa de Saúde Bento Menni é uma 
instituição que presta cuidados rela-
tivos à saúde mental e é regida pelos 
seguintes valores: ética em toda a sua 
atuação,consciência histórica, huma-
nidade na atenção, qualidade profis-
sional, acolhimento libertador, saúde 
integral e sensibilidade em relação aos 
excluídos. Todas as unidades de saú-
de até então criadas, têm como prin-
cípio a seguinte citação: “Uma pessoa 
vale mais que o mundo inteiro”- Bento 
Menni

Apercebemo-nos da incerteza que recai 
sobre o futuro pois, tivemos a oportu-
nidade de contactar com um senhor 
que de um momento para o outro viu 
a sua independência desaparecer, devi-
do a um trágico acidente de carro. Ao 
longo desta visita fomos conhecendo 
outro casos de resiliência uma vez que, 
apesar das chances de voltarem à anti-
ga normalidade serem baixas estes não 
param de lutar e acreditar.

Sendo assim, esta ida à Guarda foi uma 
mais valia pois conseguimos aprofun-
dar o nosso conhecimento em várias 
áreas da psicologia. 

Ana Marques, Rita Ramos , 12CT2

As Aldeias SOS foram criadas na Áus-
tria, após a 2ª Guerra Mundial (1949), 
com o objetivo de acolher os órfãos 
da Guerra. A Aldeia SOS da Guarda foi 
inaugurada em 1986 e tal como as res-

O Corpo e a Mente -Visita de Estudo

tantes em Portugal destinava-se a aju-
dar as crianças em maior dificuldade 
perante a situação social do país à data 
da sua criação.

Hoje em dia, A Aldeia SOS tem como 
utentes crianças e jovens que se encon-
tram em situação de vulnerabilidade, 
ou seja, crianças e jovens em perigo 
ou em risco de perder o cuidado paren-
tal. Assim, uma vez que o surgimento 
de crianças órfãs já não é comum, a 
grande maioria dos utentes encontra-
-se neste local, pois, por exemplo, as 
suas famílias estão incapacitadas quer 
financeiramente

e/ou educativamente para criar estas 
crianças e jovens e, assim não são for-
necidos os cuidados necessários ao seu 
crescimento. 

Para além dos mencionados pontos 
relevantes que achamos interessan-
tes referir são o facto de a cuidadora 
de cada criança/grupo de crianças ser 
rotativa, de modo a não tornar depen-
dente a criança de uma pessoa e não 
formar um laço afetivo que quando 
quebrado podia ter consequências ne-
gativas para os utentes, revivendo, por 
exemplo, traumas do passado. Para 
além disso, consideramos pertinente o 
modo como as aldeias SOS continuam 
o acompanhamento dos seus utentes 
mesmo quando estes seguem para o 
ensino superior e podem já não habitar 
numa das aldeias SOS, para isso foram 
formados programas com um tipo de 
acompanhamento diferenciado do que 
tinham nas presentes aldeias até à sua 
total independência.

Miguel Salvado, Eduardo Faria e Rodri-
go Fonseca 12 CT2

A realização desta visita de estudo foi 
fundamental para compreendermos 
melhor a diferença entre a noção de 
deficiência mental e a de doenças men-
tais. 

É fulcral e imprescindível reconhecer-
mos que quando falamos de doenças 
referimo-nos a todo o tipo de condi-
ções de saúde que envolvem mudanças 

na emoção, pensamento ou comporta-
mento. São exemplos, a demência, a 
esquizofrenia, o Alzheimer e mesmo as 
doenças obsessivo-compulsivas, entre 
outras. Já no que diz concerne à defi-
ciência mental, referimo-nos sobretudo 
a deficiências intelectuais, às dificulda-
des cognitivas que podem influenciar a 
coordenação motora, nomeadamente 
no que diz respeito ao equilíbrio, a co-
municação, etc. São ainda sinais dessa 
deficiência mental, déficits na aprendi-
zagem e na concentração, entre muitos 
outros.

No decurso da visita à instituição Cer-
cig cruzámo-nos com o Bruno, um ser 
humano notável e lutador, que teve de 
reaprender a viver após um acidente 
automóvel que alterou toda a sua exis-
tência enquanto pessoa. Sobreviveu, 
mas neste momento ainda não conse-
gue comunicar de forma clara. No en-
tanto, apresenta um discurso objetivo 
e coerente, demonstrando que o ser 
humano é resiliente.

Nem todos nascem com alguma defi-
ciência física ou mental, muitas vezes, 
por infortúnio deixamos toda uma rea-
lidade que conhecemos para enfrentar 
novas adversidades. Contudo, enquan-
to seres humanos construímo-nos na 
relação que estabelecemos com os 
outros. Instituições como as que visi-
támos demonstram-nos que necessita-
mos uns dos outros, e que é na relação 
eu-outros que nos afirmamos pessoas.

Leonor, Patrícia C, Martim, Matilde 
12LHCSE

No casa das aldeias SOS, mas que tam-
bém é válido para todas as instituições, 
aprendemos o quão fundamental para 
a recuperação e o bem-estar dessas 
pessoas em situação de instabilidade 
da saúde mental e da segurança no ge-
ral, é inseri-las o máximo possível na 
sociedade seja através de práticas nor-
mais como ir ao cabeleireiro, até a es-
trutura da casa de transição na aldeia 
SOS que acompanha os jovens até a sua 
independência após um início da infân-
cia turbulenta. 

Neta visita pudemos exercitar a nossa 
empatia reconhecendo a nossa posição 
de privilégio na sociedade e refletindo 
sobre a fragilidade das nossas funções 
motoras e cognitivas e que podemos a 
qualquer momento precisar de acom-
panhamento profissional.

Todos os lugares que visitamos são de 
extrema importância na sociedade e o 
olhar de gentileza e compreensão para 
com aqueles que precisam de ajuda é 
também uma responsabilidade nossa 
para além dos profissionais de saúde.

Não podíamos terminar este texto sem 
referir aquilo que é a história do bruno 
(CERCIG), a sua história emocionou e 
marcou, é certamente daquelas histó-
rias que nunca mais vamos esquecer, 
um exemplo da fragilidade da vida e 
de como da noite para o dia tudo pode 
mudar, é acima de tudo um exemplo 
de resiliência e superação, uma pes-
soa que teve uma vida tranquila até 
aos 32 anos ver-se privado de grande 
parte das suas capacidades motoras 
no auge da vida, é algo que nenhum 
de nós, privilegiados, consegue conce-
ber, e mesmo com todas as suas dife-
renças, foi o primeiro com uma alegria 
imensa, a falar connosco sem qualquer 
problema, a olhar-nos nos olhos, onde 
conseguimos ver uma força de vontade 
inesgotável, um sorriso de uma felici-
dade exacerbada, é um extraordinário 
exemplo, que mesmo que a vida nos 
pregue algumas partidas a nossa força 
de vontade tem de continuar, afinal de 
contas só vivemos uma vez e bruno é o 
melhor exemplo.

João Madrinha, Dinis Godinho, Laiz 
Motta e Ana Amoreira_12LHCSE

Projeto - Plano Nacional de Cinema

António Augusto Sá dos Reis *

Neste segundo período, o Coordenador 
do Projeto – Plano Nacional de Cinema, 
promoveu a projeção do filme aos alu-
nos do 7º B e 7º C, “A Ganha-Pão”, uma 
menina chamada Parvana de 11 anos 
que vê a sua vida mudar completamen-
te, quando o seu pai é preso e acusado 
injustamente. Esta história passa-se no 
Afeganistão, sob o domínio dos Tali-
bãs. Deste modo, sendo que nenhuma 
mulher pode trabalhar fora de casa, a 
protagonista do filme decide cortar o 
cabelo, vestir roupas de rapaz e pro-
curar emprego, para ajudar a sua mãe 
e família a sustentar a casa. Com isto, 
ela vai descobrir um mundo cheio de 
injustiças, onde a sobrevivência, difícil, 
depende quase exclusivamente da soli-
dariedade.

Deste modo, este filme está de acordo 
com a sugestão prevista no manual de 
português do 7º ano, tendo sido acor-
dado, no subgrupo de Português ser 
passado, com vista a abordar os temas 

da igualdade de género e dos direitos 
humanos, podendo, ainda assim, estar 
de acordo com o valor dos afetos, indo 
ao encontro também do Projeto de Edu-
cação Sexual.

Além disso, foi promovido um docu-
mentário aos alunos do TAS22/TAL22 e 
GPI22, intitulado “O Mundo Às Avessas: 
Drogas através da objetiva”, no âmbito 
do Projeto de Educação para a Saúde e 
do Projeto de Educação Sexual. Este do-
cumentário passa-se no Canadá, onde 
uma brigada de polícia anda a entre-
vistar e filmar pessoas sob substâncias 
psicoativas, fazendo, posteriormente 
sensibilizações nas escolas, mostran-
do essas imagens, para dissuadir que 
comportamentos semelhantes possam 
acontecer. Desta forma, procurou-se 
explorar a dependência de pessoas de 
substâncias psicoativas e a forma como 
cada uma se perspetiva e se relaciona 
em termos afetivos.

No dia 30 de janeiro, comemorou-se “O 
Dia Escolar da Não Violência e da Paz”. 
Esta data foi instituída em 1964 em Es-
panha pelo poeta, pedagogo e pacifista 
espanhol Llorenço Vidal. Foi escolhido 
este dia como forma de assinalar o fale-
cimento do pacifista indiano Mahatma 
Gandhi.

No contexto desta efeméride, o Coor-
denador do Projeto - Plano Nacional de 
Cinema do AEF em articulação com a 
Cidadania e Desenvolvimento propu-
seram ao Agrupamento de Escolas do 
Fundão o visionamento do filme Re-
creio (2021), de Laura Wandel. Com a 
duração de 72’, aborda uma história 
que nos confronta com o universo do 
bullying no espaço escolar, a partir do 
ponto de vista da pequena protagonis-
ta, Nora. Nesta atividade, estiveram en-
volvidos alunos do 8º A, 8º B, 8º C, 8º 
D, 9º B, INOVA9 e CEFOI.

De salientar que a propósito dos vários 
filmes, houve um feedback muito posi-
tivo, por parte dos alunos, tendo sido 
feitos vários inquéritos de recolha de 
conhecimentos apreendidos, bem de 
satisfação, tendo ido ao encontro dos 
mais variados objetivos específicos do 
respetivo Projeto – Plano Nacional de 
Cinema, bem como os do Projeto Edu-
cativo de Escola. 

Por último, o Coordenador do respetivo 
projeto partilhou com o Grupo de Artes 
um convite para participação na 8ª edi-
ção do CINEDITA – Festival de Curtas de 
Arganil, com inscrições abertas até dia 
31 de março de 2023, tendo como ob-
jetivo, para além do prémio do concur-
so, estimular a cultura cinematográfica 
e o intercâmbio cultural. 

* Coordenador do Plano Nacional de Ci-
nema do AEF

No mês de dezembro do ano 2022, na 
EB Santa Teresinha realizou-se a ativi-
dade apanha da azeitona, que foi le-
vada a efeito em estreita colaboração 
com os pais e encarregados de educa-
ção dos nossos alunos.

Os pais e encarregados de educação, 
muito colaboradores e participativos, 
vieram munidos de toldos, bate-pal-
mas, motosserra e muita alegria e von-
tade de trabalhar.

Colheu-se a azeitona e limparam-se as 
oliveiras.

No final da colheita e da escolha da 
azeitona teve lugar um lanche parti-

Colheita 2022 - Azeite Santa Teresinha

lhado, organizado pelos pais. Foi uma 
manhã de trabalho muito animada e 
produtiva.

A todos os participantes, o nosso obri-
gada.

A seguir a azeitona foi entregue no 
lagar e o azeite já se encontra devida-
mente engarrafado, à espera do rótulo.

Terminado o processo de elaboração e 
votação para a escolha do desenho do 
rótulo, elaborado pelos alunos, iremos 
proceder à rotulagem das garrafinhas 
para posterior distribuição a todas as 
crianças.

Sopa de Letras

Soluções na última página Soluções na última página
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Poema 

Joana Martins 

Eugénio de Andrade

Por Alma Gonzalez

Era uma vez um homem 

Como qualquer um 

Mas que tinha talento como nenhum 

Escrevendo mostrou-nos como via o planeta 

Com apenas o dom da palavra 

Papel e caneta

Lembrou-nos que ainda sabemos cantar

“Só a nossa voz é que mudou”

Que o tempo passa para nos transformar

“E um novo gesto é igual ao que passou”

Disse-nos que o amor é urgente

“É urgente destruir certas palavras”

Palavras às quais ninguém deve ser indiferente 

“Odio, solidão, crueldade, alguns lamentos e muitas 
espadas”

Pediu-nos para escutar

“É coisa pouca que vem como a chuvinha, devagar”

Sabedoria bem-vinda

“Palavras que muito amei, que talvez ame ainda”

Um homem chamado Eugénio de Andrade 

Poeta da natureza

Que pondo palavra após palavra, com criatividade

Nos mostrou um mundo de enorme beleza 

Texto elaborado pela aluna Joana Martins, do 9.º B, 
no âmbito da escrita criativa, a partir de um desa-fio 
lançado pela professora de Português, Paula Gonçal-
ves, para a comemoração do Centenário de Eugénio 
de Andrade. Na composição do poema, a aluna citou 
versos de alguns poemas do autor como fonte de 
inspiração.

* 9.º B

Maria Pedro Alves da Silva *

Chegou o Sr. inverno, traz muitas coisas às costas, 
como o frio, a chuva, a geada, o vento, a neve, e o 
gelo.

É tempo de as crianças fazerem bonecos de neve.

É tempo de vestirmos roupas quentes: cachecóis, lu-
vas, botas quentes, meias de lã, camisolas grossas, 
calças, gorros, casacos de pele e guarda – chuva.  

No inverno as pessoas estão cheias de frio e fazem 
belos lumes nas suas lareiras.

Texto elaborado pelas crianças do Jardim de Infância 
de Pêro Viseu/Educadora Maria Pedro Alves da Silva

No final fizemos o painel do inverno.

* Educadora

O Sr. Inverno

Equipa SPO 

Sessão de informação: ISEG - Universidade de Lisboa 
- 24 de janeiro de 2023

No dia 24 de janeiro de 2023 decorreu no Anfiteatro 
da escola uma sessão sobre a oferta formativa do 
ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão - da 
Universidade de Lisboa. 

A divulgação, dirigida aos alunos de 11º e 12º anos 
das áreas de Ciências e Tecnologias e Ciências So-
cioeconómicas, foi dinamizada por três jovens estu-
dantes do ISEG, que se encontram a frequentar o 3º 
ano das licenciaturas de Economia, Gestão e Finance, 
entre eles um ex-aluno do AEF, Alberto Madaleno. 

Enriqueceram a sessão dando o seu testemunho en-
quanto ex-alunos do secundário, enquanto alunos 
deslocados das suas áreas geográficas de residência 
e enquanto alunos universitários. 

Perante o interesse da plateia, incentivaram os alu-
nos a ambicionar um futuro académico nos mais vas-
tos cenários e horizontes, deixando ainda o convite 
para uma visita ao ISEG

Sessão de informação - ISEG

http://bibliotecasaef.blogspot.com/
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Bibliofit de Janeiro

Acabadas as festas de Natal e Ano 
Novo, está na hora de retomar o exer-
cício ou simplesmente iniciar. Esta é a 
altura do ano em que todos pensamos 
“Este ano tenho de fazer algo pela mi-
nha saúde!” 

Pois a Bibliofit também te ajuda a cum-
prir os objetivos. Pode ser feito por 
pessoas de todas as idades! Toda a co-
munidade educativa pode exercitar-se 
a partir de casa.

Pais, avós, irmãos, professores, cole-
gas, toca a sair do sofá, vamos lá aque-
cer e cuidar da saúde física e mental!

Mais uma vez agradecemos aos alunos 
que participaram, aos encarregados de 
educação que o permitiram e às docen-

tes Clara Barbosa e Cristina da Cruz 
que a tornaram possível. 

Venham exercitar-se com a Biblioteca 
Escolar!

Este mês, vamos seguir o desafio Ta-
bata que nos foi proposto pelo Afonso 
Rafael, do 11CT4. 

Vamos treinar?

O grupo de dança do desporto escolar não quis deixar de brincar ao Carnaval 
com uma coreografia bem divertida. Desejamos um ótimo carnaval com muita 
alegria, disfarces e boa disposição.

Dança, Desporto e Carnaval

O Grupo de Educação Física do Agru-
pamento de Escolas do Fundão aceitou 
o desafio lançado pela enfermeira Fi-
lomena Correia, responsável pelo Pro-
grama de Saúde Escolar da UCCF, para 
celebrar o Dia Mundial do Cancro, uma 
iniciativa da União Internacional de 
Controlo do Cancro (UICC) em parceria 
com a Liga Portuguesa Contra o Can-
cro, que pretende capacitar e unir a po-
pulação para enfrentar um dos maiores 
desafios da história: o cancro. 

O Desafio 5km, iniciativa simbólica que 
visa levar a mensagem da equidade no 
acesso aos cuidados de saúde, ao redor 
do mundo, foi cumprido pelas turmas 
12CT1 , 7ºA,10º CSEAV, 12º CT2, 7ºD, 
EAC21/TAS21, 6ºE e 9ºA, num total de 
170 alunos e 850 quilómetros.

Os alunos receberam materiais sobre 
o tema, enumeraram as suas razões 

#LPCCdesafio5K

para lutar contra o cancro em autoco-
lantes colocados ao peito e postaram 
os seus registos nas redes sociais com 
#LPCCdesafio5K.

Agradecemos a participação de todos 
os envolvidos.

“Juntos vamos mais longe na luta con-
tra o cancro.”

Alunos do Agrupamento de Escolas do 
Fundão, foram ontem, dia 26 de janei-
ro, experimentar desportos de inverno. 
A promoção do ecletismo, dando a ex-
perimentar espaços desportivos dife-
rentes e a criação e fortalecimento de 
parcerias com outras instituições, são 
objetivos do grupo de Educação Física 
do Agrupamento de Escolas do Fundão.

A “Ice Arena”, da responsabilidade da 
Federação de Desportos de Inverno de 
Portugal, abriu no mês passado, uma 
mega pista de gelo com 400 metros 
na Serra da Estrela, um dos destinos 
do País mais procurados anualmente, 
sobretudo por quem gosta de neve e 
desportos de inverno. É sobretudo um 
equipamento de lazer mas tem também 
uma vertente desportiva. Para além de 
patinar no gelo, é uma valência para 
modalidades como hóquei no gelo, pa-
tinagem artística e de velocidade.

Acompanhados pela Professora Ana 
Pedro, Professora Cristina Carvalho e 
Professor João Alexandrino, os alunos 
aproveitaram com muitos sorrisos, al-
gumas quedas e bolas de neve, a opor-

Desportos de Inverno

tunidade de terem aulas na Serra da 
Estrela.

Uma experiência única, para a maioria 
dos nossos alunos, que manifestaram 
ter sido um sonho tornado realidade!

No dia 14 de fevereiro, a nossa escola 
organizou o Torneio Inter-CLDE Caste-
lo Branco-Guarda em futsal em juvenis 
femininos do Desporto Escolar, no Pavi-
lhão Municipal do Fundão. Para além da 
nossa escola participaram as equipas 
da Escola Básica e Secundária Pedro da 
Fonseca de Proença-a-Nova e a Escola 
Secundária Afonso de Albuquerque da 
Guarda. O primeiro jogo, decisivo para 
a determinação do campeão distrital de 
Castelo Branco, juntou a nossa escola e 
a Escola de Proença-a-Nova. Ambas as 

Desporto Escolar – Futsal JuvenisFemininos

equipas foram muito competitivas, mas 
o fair-play foi predominante, não fos-
sem algumas jogadoras amigas fora do 
campo. O resultado acabou por favore-

cer a escola visitante em 3-1. O golo da 
nossa equipa foi marcado pela Maso-
ma Nawrozi do 9ºC. Seguiram-se dois 
jogos das equipas do CLDE de Castelo 

Branco contra a representante da Guar-
da em que o resultado era o menos im-
portante visto estes jogos servirem de 
preparação. No primeiro a equipa da 
casa foi derrotada por 12-2 e no segun-
do a equipa do pinhal interior venceu 
por 3-0. Para além dos bons pormeno-
res técnicos, o fair play foi predominan-
te, não fossem os jogos realizados no 
dia da amizade. Agradecemos a todas 
as jogadoras, árbitros, professores e 
assistentes operacionais envolvidos na 
organização.

No próximo dia 1 de Março, 4ª feira, das 15H30 às 17H, irá 
realizar-se no Pavilhão Municipal do Fundão o I Torneio de 

Futsal entre a equipa profissional da Associação Desportiva do 
Fundão e três equipas do Agrupamento de Escolas do Fundão.

Vem assistir ao Torneio pois será uma experiência única, onde 
os nossos ídolos irão competir com os seus fãs.



Cricket para uma Educação Inclusiva

Noções Básicas do jogo de Cricket - 
como dinamizar o Cricket em diferen-
tes contextos

No âmbito das competências da EMAEI 
do Agrupamento de Escolas do Fundão, 
nomeadamente na sensibilização da 
comunidade educativa para uma Edu-
cação Inclusiva, promovemos a forma-
ção “Noções básicas do jogo de Cricket 
- como dinamizar o Cricket em diferen-
tes contextos”, dirigida a professores/
técnicos e outros interessados, no dia 
29 de dezembro, no Pavilhão Municipal 
do Fundão. Esta formação, dinamizada 
pelos professores Paulo Buccimazza 
e Conrad Greenshields da Federação 
Portuguesa de Cricket, em colabora-
ção com o professor Ricardo Carvalho 
da Social Innovations Sports, parceiros 
do Plano de Implementação de Cricket 
no Fundão, em conjunto com Municí-
pio do Fundão - Gabinete da Educação/ 
Centro de Migrações / BL Consulting / 
CBF, teve uma adesão de cerca de 20 
formandos, entre os quais professores/
técnicos do Agrupamento, professores 
de Agrupamentos contíguos, alunos de 
Educação Física, técnicos do Centro de 

Migrações, alunos do Agrupamento e 
outros emigrantes recém-chegados ao 
Fundão. Sabendo que o desporto cons-
titui, sem dúvida, uma forma de pro-
mover os valores da inclusão social, 
união dos povos e solidariedade; que a 
cidade do Fundão constitui, atualmen-
te, um dos grandes polos nacionais 
de acolhimento a migrantes; e que a 
prática da modalidade do cricket per-
mitirá que os nossos alunos migrantes 
possam sentir-se um pouco mais em 
casa, a partilha de conhecimentos e ex-
periências nesta modalidade foi e será 
certamente uma mais valia para todos. 
O nosso agradecimento pela participa-
ção de todos os envolvidos.

Decorreu no dia 13 de Fevereiro o Corta-Mato Distrital na cidade de Castelo Bran-
co. Num dia solarengo mas bastante frio os nossos atletas deram o seu melhor, 
levando o nome do Agrupamento de Escolas do Fundão a bom porto. 

Realizou-se no dia 14 de Dezembro o 
torneio de Badminton para os escalões 
de infantis B e iniciados. Participaram 
126 alunos, tendo sido um autêntico 
sucesso. Segue a Classificação final.

Inf B Femininos:

1º Vismaya Borganve - 5ºD

2º Eduarda Santos - 7ºC

3º Beatriz Morgado - 7ºC

Inf B Masculinos:

1º Francisco Madrinha - 7ºD

2º Gabriel Delgado - 7ºD

3º Gustavo Simões - 7ºE

Iniciadas Femininas:

1º Diana Félix - 9ºD

2º Margarida Pinto - 9ºD

3º Ana Alcobia - 9ºD

Iniciados Masculinos

1º Martim Casteleira - Inova 9

2º Martim Santos - 9ºD

3º Nuno Augusto - Inova 9

Badminton

Corta-mato Distrital

Participaram 30 atletas: 6 Infantis A, 6 
Infantis B, 12 Iniciados, 6 Juvenis. 

Classificados 

João Freire - Iniciado Masculino - 1º Lu-
gar

Tiago Oliveira - Infantis B Masculino- 3º 
Lugar

Sofia Machado - Iniciada Feminina - 2º 
Lugar

Manuel Dias - Juvenis Masculinos - 3º 
Lugar

Grupo de dança do desporto escolar na preparação da coreografia de Natal

Sopa de Letras, Soluções


